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O Seu Gabinete de Contabilidade

RECONHECIMENTO NO TRABALHO!

O reconhecimento no trabalho pode desempenhar um papel importante para que continue a
dar o melhor de si. Na ausência deste reconhecimento o colaborador pode deixar de realizar o
seu serviço com a mesma alegria e empenho.
O reconhecimento do trabalho e do esforço pessoal é fundamental para que uma empresa
possa ter a sua equipa completamente motivada para o desempenho das suas funções.

Vejamos...
Se um colaborador se esforça dia após dia, ano após ano para apresentar bons resultados e o
seu reconhecimento é inexistente, o colaborador, com o tempo, acaba por perder a motivação.
Reconheça a sua Equipa:
Reconheça cada colaborador como indivíduo e não apenas como empregado, fazendoo notar que é tratado com respeito e dignidade;
Reconheça os resultados com aumento salarial anual e com elogios pelo seu desempenho
ou até mesmo com troféus de valor simbólicos;
Reconheça o esforço. No final de cada ano implemente um prémio pelo esforço ao longo
de cada ano.

Procure descobrir o que necessariamente motiva cada um dos seus trabalhadores. Algumas
empresas vêem este reconhecimento como um custo. Contudo não percebem que este capital
investido terá retorno em melhorias para a empresa.

Reconhecimento do colaborador = Maior produtividade.

Carla Peixoto

NOTÍCIAS
IRS: O que fazer quando há guarda partilhada

A troca do quociente familiar (em que os filhos eram tidos em conta no
apuramento do rendimento relevante para o IRS) por uma (nova) dedução
específica atribuída aos dependentes vai, este ano, permitir aos pais separados com guarda
partilhada ‘dividir’ aquela dedução.
Em causa estão 600 euros por filho ou de 725 euros caso, a 31 de dezembro do ano a que respeita o
imposto (neste caso 2016) a criança não tivesse ainda ultrapassado os três anos de idade.

+ Ver mais (notícia completa)

Exigir fotocópia do cartão do cidadão vai mesmo dar multa!

Já é proibido por lei e vai passar a ser punido com uma coima que
pode ir até aos 750 euros. No entanto, pedir uma fotocópia do documento de identificação é
uma rotina em inúmeros serviços públicos e privados. O que fazer nestes casos? Dar ou recusar?
A Lei é muito clara: é "interdita a reprodução do cartão de cidadão em fotocópia ou qualquer outro
meio sem consentimento do titular salvo nos casos expressos na lei." O "consentimento" é aqui uma
palavra-chave. Terá de ser um consentimento livre.

+ Ver mais (notícia completa)

Tem até 30 anos? Candidaturas ao Porta 65 já arrancam

O preço das rendas regista sucessivos aumentos nos últimos anos e o
universo de candidatos ao programa Porta 65 Jovem também deverá voltar
a superar os números das edições mais recentes. O próximo período para a entrega de candidaturas
a esta medida de apoio às rendas para os mais jovens arranca dia 17 de abril e prolonga-se até
18 de maio.

+ Ver mais (notícia completa)

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



Criação e Gestão de Websites

●

Consultoria



Criação e Gestão de Redes Sociais

●

Contabilidade

●

Auditoria

●

Fiscalidade
●

Moçambique - Maputo

CALENDÁRIO FISCAL - MAIO 2017

Até dia 10: IRS - Entrega da DMR; IVA - Declaração mensal (e pagamento do imposto, se devido);
TSU - Declaração de remunerações relativa ao mês anterior; SS - Limite entrega declarativa;
Até dia 15: IVA - Declaração trimestral (e pagamento do imposto, se devido);
Até dia 22: IRC, Selo e IRS - Entrega importâncias retidas, no mês anterior; IRS/ IRC Comunicação faturas ( e-fatura) (emitidas no mês anterior); IVA - Entrega da Declaração
Recapitulativa (mensal); TSU - Pagamento das contribuições relativas ao mês anterior;
Até dia 31: IRC - Entrega decl. mod. 22 e pagamento de IRC, Derrama e Derrama Estadual; IRS Entrega decl. Mod. 3 do IRS; IUC - Pagamento relativo aos veículos cujo aniversário da matrícula
ocorra no presente mês.

NOVA PARCERIA com W4b Consultores –
Contabilidade em Maputo (Moçambique)...
É com muito agrado que dedicamos este espaço à NOVA PARCERIA.
Em abril de 2017 a Rigor Actual, Gabinete de Contabilidade (Lisboa – Portugal) e a empresa 4WB
– Consultores, Lda. (Maputo - Moçambique), empresa que desenvolve serviço na área da
Contabilidade, Auditoria e Fiscalidade na cidade de Maputo, em Moçambique, estabeleceram uma
parceria no nosso escritório - em Carnaxide.
A Rigor Actual como Sociedade de Contabilidade que pretende a
expansão do seu negócio a nível internacional, com particular ênfase no
desenvolvimento de relações profissionais no âmbito da CPLP,
pretendeu expandir os seus horizontes e partir além-fronteiras.
Esta parceria visa estabelecer sinergias entre ambas as empresas
unindo os 2 continentes. Iremos efetuar intercâmbio de experiências
entre as empresas, possibilitando assim incrementar mais-valias para
ambas. Os primeiros contactos foram estalecidos no ano 2016 com a ida do Dr. Ricardo Leitão à
cidade de Maputo. Desta vez foram os nossos parceiros que se deslocaram a Lisboa, tendo sido
consumado tal facto.
Assim sendo estamos todos de Parabéns e muito felizes por esta
parceria!
Damos as Boas Vindas à W4B e estamos certos que esta parceria
tarará frutos para todos.
Ficam os contactos da nossa Parceria de Maputo W4B:

Endereço: Rua Crisanto Castiano Mitema, N. 142, 1º Andar, Cidade de Maputo –
Moçambique
Telefone: (+258) 84 2830332
E-mail: geral@w4b-mz.com

EVENTOS – MAIO 2017

CONTACTOS E LOCALIZAÇÃO
Webiste: www.rigor-actual.pt
E-mails: geral@rigor-actual.pt

ricardo.leitao@rigor-actual.pt
Tlm.: (+351) 966 378 372
diogo.leitao@rigor-actual.pt
Tlm.: (+351) 967 579 742

ESCRITÓRIOS
CARNAXIDE
Rua da Garagem Nº 3 – Edifício Fluxograma
2794-021 Carnaxide
Tel.: (+351) 218 008 273
GPS: 38º 43’23.9’N ; 14º 18’4’ W

ALVERCA
Rua José de Sousa Nazareth Nº 5 Loja Esq.
2615 - 109 Alverca do Ribatejo
Tel.: (+351) 219 582 066
GPS: N 38º 53’48.7’’; W 9º 2’18.2’’

Os nossos
Serviços

CONTABILIDADE

OUTSOURCING
FINANCEIRO

RECURSOS
HUMANOS

CONSULTURIA
DE GESTÃO

