
 
 

 

 
  

EDIÇÃO JULHO 2017 

  

      O Seu Gabinete de Contabilidade 

 

 

 

ERROS FINANCEIROS A EVITAR 

  

São diversos os desafios que muitas vezes enfrentamos e que muitas das vezes nos levam a erros a 

nível financeiro. Assim, vou indicar alguns erros financeiros que todos devemos ter em atenção: 

1) Poupar nos lugares errados: recomenda-se a criação de várias contas poupança para 

começar a economizar nas despesas diárias (contas da casa, no carro, nas férias, etc.);  

2) Dar prioridade à sua reforma e à educação dos filhos: É fundamental certificar-se que tem 

uma poupança considerável, ainda antes de começar a poupar dinheiro para os estudos dos 

seus filhos; 

3) Não fazer seguro: assegurar a sua saúde e os seus bens acaba por ser uma mais-valia 

financeira em caso de imprevisto; 

4) Gastar tudo com o primeiro filho: apesar da tendência dos pais é a de gastar muito dinheiro 

em berços, roupas ou acessórios, aconselha-se prudência de forma a evitar passar dificuldades 

financeiras caso existam custos inesperados; 

5) Gastar demasiado num carro: Este investimento é de curto prazo e não vale a pena colocar 

demasiado dinheiro num bem que vai desvalorizar ao fim de alguns anos; 

6) Aceitar um emprego de curta duração: Opte por investir na sua carreira a longo prazo. 

Desta forma irá garantir que ganha mais dinheiro no final dos 30 e no início dos 40 anos; 

7) Assumir que terá mais dinheiro no futuro: As pessoas assumem que vão ganhar mais 

dinheiro no futuro. Nem sempre assim o é. A poupança deve ser, a grande prioridade. Poupe 

primeiro e gaste apenas o indispensável. 

 

Estas são algumas dicas que quase todos já conhecem, todos nós já ouvimos falar delas, mas por 

vezes colocá-las em prática nem sempre é fácil, apesar de serem consideradas fundamentais para os 

especialistas financeiros.  

                  

                                                        Diogo Leitão 

 



NOTÍCIAS 

 

NOVA LEI DE COMBATE A FALSOS ESTÁGIOS ENTRA EM VIGOR EM AGOSTO. 

A lei que alarga o reconhecimento da existência de contrato de trabalho e os mecanismos de 

combate aos falsos recibos verdes e a todas as formas de trabalho não declarado, incluindo falsos 

estágios, entra em vigor em agosto. 

Até agora, a lei abrangia apenas os falsos recibos verdes. Passam agora a ficar abrangidas “todas as 

formas de trabalho não declarado”, incluindo falsos estágios e falso voluntariado. 

 

                                                              + Ver mais (notícia completa)  

 

RETIRAR CASA DO ALOJAMENTO LOCAL IMPLICA PAGAR MAIS-VALIAS ÀS FINANÇAS 

Um proprietário que retire o apartamento do regime de alojamento local (AL) tem de pagar mais-

valias sobre a sua casa, ainda que não esteja a vender o imóvel que antes usava para acolher 

turistas. 

Uma regra incluída no último Orçamento do Estado veio permitir a possibilidade de tributação na 

categoria F (rendas) a quem está nesta atividade do alojamento local. Apesar de a tributação 

autónoma de 28% poder não ser tão atrativa quanto as regras da categoria B, a verdade é que esta 

opção protege os proprietários deste risco das mais-valias. 

 

               + Ver mais (notícia completa)  

  

FISCO APERTA VIGILÂNCIA ÀS TRANSFERÊNCIAS DE DINHEIRO PARA OFFSHORE 

próxima declaração de Modelo 38 que os bancos terão de enviar à Autoridade Tributária e Aduaneira 

terá de incluir não apenas as transferências para offshore de valor unitário igual ou superior a 

12.500 euros, mas todos os movimentos que estejam relacionados entre si e que em conjunto 

superem aquele patamar de valor. 

 

 + Ver mais (notícia completa)  

http://www.rigor-actual.pt/noticias/nova-lei-de-combate-a-falsos-estagios-entra-em-vigor-em-agosto
http://www.rigor-actual.pt/noticias/retirar-casa-do-alojamento-local-implica-pagar-mais-valias-as-financas
http://www.rigor-actual.pt/noticias/fisco-aperta-vigilancia-as-transferencias-de-dinheiro-para-offshore
http://www.rigor-actual.pt/noticias/nova-lei-de-combate-a-falsos-estagios-entra-em-vigor-em-agosto
http://www.rigor-actual.pt/noticias/retirar-casa-do-alojamento-local-implica-pagar-mais-valias-as-financas
http://www.rigor-actual.pt/noticias/fisco-aperta-vigilancia-as-transferencias-de-dinheiro-para-offshore


PARCERIAS 

 

 

 Construção civil                                                                               ●     Saúde e Segurança no trabalho 

 Comércio de materiais                                                                     ●     Higiene Alimentar 

 Design e fabrico mobiliário                                                             ●     Medidas de autoproteção 

 Arquitetura e design interior                                                            ●     Manutenção de extintores 

 Compra e venda de imóveis                                                             ●     Controlo de pragas 

                  

 Agência de Marketing Digital Axo                                                   ●     Consultoria 

 Criação e Gestão de Websites                                                           ●     Contabilidade 

 Criação e Gestão de Redes Sociais                                                   ●     Auditoria 

                                                                                                           ●     Fiscalidade 

                                                                                                                 ●      Moçambique - Maputo 

 

 

CALENDÁRIO FISCAL - AGOSTO 2017 

https://pt-pt.facebook.com/74u.pt/
http://axo.pt/
http://www.rigor-actual.pt/
http://www.bmservicosmedicos.com/


Até dia 10:  IVA - Envio e pagamento da declaração mensal (se devido); IRS/SS - Entrega da 

Declaração Mensal de Remunerações (DMR), por transmissão eletrónica de dados; Até dia 16: 

Declaração Trimestral e pagamento do imposto (se devido) Até dia 21: FCT/FGCT - Emissão e 

pagamento do Fundo de Compensação do Trabalho e Fundo de Garantia de Compensação do 

Trabalho; IRC/SELO -Entrega das importâncias retidas (mês anterior);  S.SOCIAL- Pagamento 

das contribuições relativas a julho;  SAFT-PT - Comunicação dos elementos das faturas emitidas no 

mês anterior; IVA – Envio da declaração recapitulativa mensal;  Até dia 31: IRS – Pagamento do 

IRS relativo a 2016  IUC – Pagamento Imposto Único de Circulação para veículos com matrícula do 

mês corrente. 

 

EVENTOS – AGOSTO 2017 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

CONTACTOS E LOCALIZAÇÃO 

 

Webiste: www.rigor-actual.pt 

 

E-mails: geral@rigor-actual.pt                                      

 

                 ricardo.leitao@rigor-actual.pt   

                 Tm.: 96 63 78 372  

                 diogo.leitao@rigor-actual.pt   

                  Tm.: 96 75 79 742 

 

 

 

ESCRITÓRIOS 

 

CARNAXIDE 

 Rua da Garagem Nº 3 – Edifício Fluxograma 

2794-021 Carnaxide 

GPS: 38º 43’23.9’N ; 14º 18’4’ W 

Tel.: 218 008 273 

 

 

 

 

 

http://www.rigor-actual.pt/
mailto:geral@rigor-actual.pt
mailto:ricardo.leitao@rigor-actual.pt
mailto:diogo.leitao@rigor-actual.pt
http://www.rigor-actual.pt/contactos
https://www.facebook.com/rigoractual.gabinetecontabilidade
https://twitter.com/rigoractual
https://www.linkedin.com/in/rigor-actual-gabinete-de-contabilidade-346a6b59


 

ALVERCA 

Rua José de Sousa Nazareth Nº 5 Loja Esq. 

2615 - 109 Alverca do Ribatejo 

GPS: N 38º 53’48.7’’;  W 9º 2’18.2’’ 

Tel.: 219 582 066 
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http://www.rigor-actual.pt/servicos

