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      O Seu Gabinete de Contabilidade 

 

 

Como poupar no regresso às aulas 
 

Adeus Férias! Olá, livros, que para os pais é sinónimo de mais gastos! Sabe como poupar no regresso 

às aulas? O regresso às aulas representa uma grande percentagem do orçamento familiar. Veja algumas 

dicas e saiba como poupar no regresso às aulas. 

1. Faça uma lista: Sem lista é fácil perder-se nas compras. Seja material escolar, roupa, calçado ou 

livros, não deixe nada de fora. Defina também o valor máximo que pretende gastar; 

2. Verifique os armários: Antes de ir às compras veja os armários/ gavetas e confira a sua lista. Veja 

se sobrou algum caderno intacto do ano anterior ou um lápis que não foi usado; 

3. Aproveite os livros dos irmãos mais velhos: Se tem um filho em idade escolar, aproveite os livros 

de um ano para o outro. Procure saber se tem algum amigo ou familiar no ano seguinte ao do seu filho; 

4. Aproveite os saldos: Como o regresso às aulas é sinónimo de compras, também as lojas sabem que 

vai precisar de passear pelas montras. Esteja atento e, quando começarem os saldos aproveite; 

5. Distribua as despesas: Não deixe as compras todas para o mesmo mês, porque já está a ver que 

vai ficar apertado a nível orçamental. O ideal é distribuir as despesas no tempo e ir fazendo as compras 

à medida que as promoções vão surgindo; 

6. Compare preços e compre online: Esteja atento aos folhetos das lojas (grandes superfícies e lojas 

da especialidade) e não vá às compras sem analisar qual das lojas e marcas lhe oferece mais vantagens. 

A internet é uma excelente ferramenta para poupar; 

7. Compre material de marcas brancas: Opte por material de marca branca e vai ver que a poupança 

é significativa. Deve, no entanto, comprar artigos de marca se considerar que estes são de melhor 

qualidade e vão durar mais tempo; 

8. Peça fatura: Na declaração de IRS, quanto às despesas de educação, pode deduzir 30%, até ao 

limite máximo de €800, ou de €400 para casais que optem pela tributação separada. Assim, pedir fatura 

ajuda a poupar no regresso às aulas. 

 

É na poupança que também está o ganho. Ensine também os seus filhos a poupar e verá resultados não 

só imediatos como futuros. Boas compras! Bom regresso às aulas. 

 

Diogo Leitão 

 

 



NOTÍCIAS 
 

 

OITO COMPETÊNCIAS PARA MANTER CLIENTES SATISFEITOS 

1. Conhecer o produto 

2. Dar atenção aos clientes 

3. Comunicar apropriadamente 

4. Ter paciência 

5. Desenvolver empatia 

6. Dizer a verdade 

7. Ser flexível 

8. Ter ética de trabalho   

                                             

                             + Ver mais (notícia completa)  

 

 

 

CONHEÇA OS INCENTIVOS FISCAIS À COMPRA DE CARROS ELÉTRICOS 

Se está a pensar em comprar um carro elétrico para poupar o ambiente e deixar de gastar meio 

salário no posto de gasolina, saiba que o Estado está do seu lado e criou um conjunto de incentivos 

fiscais à compra de carros elétricos. 

Conheça os incentivos fiscais à compra de carros elétricos para Particulares e para Empresas. 
 

 

                                                                                     + Ver mais (notícia completa)  

 

 

 

 

https://www.rigor-actual.pt/noticias/oito-competencias-para-manter-clientes-satisfeitos
https://www.rigor-actual.pt/noticias/conheca-os-incentivos-fiscais-a-compra-de-carros-eletricos


 

3 DICAS PARA ADQUIRIR HÁBITOS DE POUPANÇA NO DIA-A-DIA 

Poupar não é só deixar de comprar determinados produtos ou serviços para guardar o dinheiro. O 

verdadeiro segredo está nas rotinas, nos pequenos hábitos de poupança que integramos no nosso 

dia-a-dia e que se fazem sentir no longo prazo. 

COMO ADQUIRIR HÁBITOS DE POUPANÇA 

 ORGANIZE-SE 

 USE SÓ O QUE PRECISA 

 APROVEITE E REAPROVEITE  

+ Ver mais (notícia completa)  

 

PARCERIAS               

                                 

 

https://www.rigor-actual.pt/noticias/3-dicas-para-adquirir-habitos-de-poupanca-no-dia-a-dia


 

 

 

Até dia 10:  IVA- Envio e pagamento da declaração mensal referente ao mês de agosto;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 agosto;  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; IRC– Pagamento adiconal por conta; AIMI– Pagamento adicional ao imposto municipal 

sobre imóveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     CALENDÁRIO FISCAL - SETEMBRO 2018 



EVENTOS – SETEMBRO 2018 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTACTOS E LOCALIZAÇÃO 

 

Website: www.rigor-actual.pt 

 

E-mails: geral@rigor-actual.pt                                      

 

                 ricardo.leitao@rigor-actual.pt   

                 Tm.: +351 96 63 78 372  

                 diogo.leitao@rigor-actual.pt   

                  Tm.: +351 96 75 79 742 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCRITÓRIOS 
 
 

                       

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


CARNAXIDE 

 Rua da Garagem Nº 3 – Edifício Fluxograma 

2794-021 Carnaxide 

GPS: 38º 43’23.9’N ; 14º 18’4’ W 

Tel.: +351 218 008 273 

 

 

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.: +351 219 582 066 

               

 

http://www.rigor-actual.pt/contactos
http://www.rigor-actual.pt/contactos

