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O Seu Gabinete de Contabilidade

APRENDER COM OS ERROS!
Em algumas profissões, a capacidade de aprender com um erro é um privilégio.
Ninguém gosta de cometer erros, mas quando são cometidos, o melhor é aprender e perceber que os
erros são uma parte essencial da superação pessoal e profissional.
Não se podem mudar os erros cometidos, mas podemos escolher como lidar com eles.
Por vezes os erros devem ser tidos como uma porta aberta para melhorias e não como uma derrota.
Devemos entender porque o erro aconteceu, devemos perceber e conhecer as suas causas, a fim de
evitar a possibilidade de o voltar a cometer.
Desde que nascemos começamos a perceber que errar é uma forma de acertar a médio e longo prazo.
Nos primeiros anos falhamos constantemente, mas aos poucos vamos colhendo os frutos desses erros,
com um sabor mais intenso e duradouro. À medida que vamos ficando mais velhos as consequências
ficam mais complicadas e tendemos a ser mais cautelosos para que não se comentam erros.
Estas consequências também estão ligadas ao lado positivo que pudermos tirar das circunstâncias.
Talvez o mais proveitoso seja o fato de que, existe sempre algo novo para aprender.
Neste sentido, a vida é uma oportunidade de aprendizagem constante e devemos sempre aproveitar o
lado positivo das situações ou circunstâncias.

Carla Peixoto

NOTÍCIAS
O MAPA DE FÉRIAS E O CÓDIGO DO TRABALHO
Tal como o direito a férias, a regulamentação da marcação de férias pela elaboração e afixação do
mapa de férias encontra-se no Código de Trabalho, nomeadamente no Artigo 241.º.
A marcação de férias é feita por acordo entre o empregador e trabalhador.

+ Ver mais (notícia completa)

5 DICAS PARA GASTAR MELHOR O REEMBOLSO DO IRS
1. PAGUE OU AMORTIZE OS SEUS CRÉDITOS COM JUROS MAIS ALTOS
Não há melhor estratégia de poupança do que acabar primeiro com as dívidas.
2. FUNDO DE EMERGÊNCIA
Esta devia ser uma das maiores prioridades dos portugueses. Se não está endividado, deve
ser mesmo a sua primeira opção.
3. CERTIFICADOS DO TESOURO POUPANÇA CRESCENTE
Se os juros que os bancos lhe oferecem lhe parecem quase ofensivos, tem algumas
alternativas (poucas) fora dos bancos. O Estado tem alguns produtos financeiros que rendem
um pouco mais.
4. FUNDOS DE INVESTIMENTO
Se está disposto a arriscar um pouco do seu dinheiro para ter um rendimento maior, pense
em investir parte do seu reembolso de IRS ou dos subsídios em Fundos de Investimento.
5. IMI E SEGUROS
“Isso de poupar é muito bonito mas eu preciso desse dinheiro para pagar o IMI e os seguros
dos carros”. Por um lado é bom, porque está a tentar gerir as suas despesas de forma a não
deixar de os pagar. Mas por outro revela que há qualquer coisa que não está bem.

+ Ver mais (notícia completa)

FEIRA FESTA DA QUINTA DO CONDE (1 A 10JUNHO 2018)
A RIGOR ACTUAL vai ter um Stand na 28ª Edição da Feira Festa da Quinta do Conde decorre de
1 a 10 de Junho de 2018. Venha conhecer-nos!

+ Ver mais (notícia completa)

PARCERIAS

CALENDÁRIO FISCAL - JUNHO 2018

Até dia 10: IVA - Envio e pagamento da declaração mensal referente ao mês de maio; IRS/SS –
Entrega da Declaração Mensal de Remunerações (DMR), por transmissão eletrónica de dados; Até
dia 20: 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 maio; SAFT-PT - Comunicação dos
elementos das faturas emitidas no mês anterior; IVA – Envio da declaração recapitulativa
mensal; Até dia 30: IUC – Pagamento Imposto Único de Circulação para veículos com matrícula do
mês corrente.

CAMINHADA AMBIENTAL
RIGOR ACTUAL - 02 DE JUNHO DE 2018

Objetivo: caminhada em "família" com o intuito de apanhar todo o lixo ao longo do percurso (em
comemoração do dia internacional do ambiente)
Dia do evento: 02 de junho 2018 (sábado)
Hora início: 09h30

Hora fim (prevista): 13H00

Início e fim da caminhada: junto à ETAR de Alverca (junto à linha do comboio)
Percurso: caminho ribeirinho desde a ETAR de Alverca até ao largo do café junto ao rio na Povoa de Sta. Iria e
regresso até à ETAR
TOTAL percurso: 7Km

Inscreva-se:
geral@rigor-actual.pt
+351 967 579 742
Nome, Contacto e E-mail (para a inscrição)
Convida um amigo e junta-te a nós.
Vem CAMINHAR por uma causa AMBIENTAL

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

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

