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Escrevo esta última Newsletter com sentimento de dever cumprido, de que muito ainda há por fazer e 

tudo estamos a tratar para que possamos melhorar procedimentos, melhorar serviço e melhorar 

enquanto seres humanos. 

Este ano de 2018, foi um ano particularmente difícil a todos os níveis, e também foi uma grande prova 

em todos os campos (internos e externos). 

Muito há a reter, muito houve a melhorar e muito a aprender. Altos e baixos, mais para a direita ou mais 

para a esquerda, mas com o caminho muito bem traçado, pois “o que não nos derruba deixa-nos mais 

fortes”. Estou certo que estas palavras definem bem o ano de 2018. 

Em jeito de despedida do ano de 2018, informo-vos que também esta será a última newsletter que vos 

apresentamos neste formato. Isso e muitas outras coisas que tivemos que abandonar em 2018, pois 

sentimos que já não faziam sentido da forma como eram tratadas, informadas, delineadas e 

apresentadas. Muito já se começou a fazer no final do presente ano, para que em 2019 tudo já seja feito 

com naturalidade (algumas melhorias já se fizeram sentir) e possam sentir essa melhoria. 

Sentimos que o ano de 2019 deverá ser o ano da Objectividade e da melhoria na qualidade dos nossos 

serviços, como um todo. Seremos mais objectivos e assertivos, estamos em crer. 

Esperamos que possam sentir estas melhorias brevemente, deixando uma palavra de apreço pelo facto 

de nos acompanharem nesta caminhada (vamos fazer 10 anos de existência já dia 19 de janeiro de 

2019). Obrigado por tudo e contamos convosco para um crescimento conjunto. 

Numa fase da vida em que as mudanças fizeram parte de um passado recente, e farão parte de um 

futuro próximo, deixo-vos Votos de Um SANTO E FELIZ NATAL, na companhia do que vos são mais 

próximos e que mais amam, esperando um ano 2019 cheio de sucesso e muita saúde. 

Em conjunto e em equipa seremos mais fortes, porque: QUERER É PODER!!  

Ricardo Leitão 

 



 

NOTÍCIAS 

  
O QUE MUDA NA VIDA DAS FAMÍLIAS E EMPRESAS COM O ORÇAMENTO DO ESTADO 

O Governo optou por não mexer nos escalões do IRS, que se mantêm tal qual como em 2017, sem a 

habitual actualização de acordo com a inflação. CDS-PP e PCP apresentaram propostas de alteração 

nesse sentido, mas acabariam por ser chumbadas, com o PS a votar contra e o PSD a abster-se. 

Assim, no próximo ano, prossegue a segunda fase da aplicação das alterações aos escalões de IRS 

levada a cabo no ano passado. Isso porque, apesar de ter decidido passar os escalões de IRS de cinco 

para sete, o Governo optou por não reflectir a totalidade desse efeito nas tabelas de retenção da fonte 

de 2018. Assim, em 2019, pode haver um duplo bónus no IRS, através da devolução de imposto (que 

foi pago a mais este ano) 

                                                              + Ver mais (notícia completa)  

 

IVA DESCE PARA TOURADAS, FESTIVAIS E CINEMA JÁ EM JANEIRO 

O PCP, PSD e CDS juntaram-se a aprovaram as três propostas idênticas que tinham apresentado para 

reduzir o IVA da cultura de 13% para 6%, incluindo os festivais, o cinema e as touradas. 

Na proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2019, o Governo propunha a redução do IVA nos 

espectáculos de 13% para 6%, mas deixava de fora os espectáculos sem recinto fixo (festivais), o 

cinema e as touradas. 

A redução entra em vigor a partir de Janeiro (ao contrário do que pretendia o Governo, que era que 

tivesse início apenas a 1 de Julho. 

               + Ver mais (notícia completa)  

  

CARGA FISCAL EM PORTUGAL ABAIXO DE ITÁLIA E GRÉCIA. MÉDIA EUROPEIA É MAIOR 

A carga fiscal em Portugal atingiu os 36,9% do PIB em 2017, segundo os dados publicados esta 

quarta-feira, 28 de Novembro, pelo Eurostat. Apesar de ter aumentado três décimas, a carga fiscal 

portuguesa continua abaixo da média europeia. Na União Europeia, o peso dos impostos chega aos 

40,2% do PIB e na Zona Euro aos 41,4%. 

 + Ver mais (notícia completa)  

https://www.rigor-actual.pt/noticias/o-que-muda-na-vida-das-familias-e-empresas-com-o-orcamento-do-estado
https://www.rigor-actual.pt/noticias/iva-desce-para-touradas-festivais-e-cinema-ja-em-janeiro
https://www.rigor-actual.pt/noticias/carga-fiscal-em-portugal-abaixo-de-italia-e-grecia-media-europeia-e-maior


 

PARCERIAS 

           

                                

 

 

 

 

 

 

 

            

                                

 

 

 



 

Até dia 10:  IVA - Envio da declaração periódica, e anexos, para os contribuintes no regime mensal;  

IRS/SS – Entrega da Declaração Mensal de Remunerações (DMR), por transmissão eletrónica de 

dados;  

Até dia 21: IRS, IRC, Selo, SS e IVA - Pagamento do IRC e IRS retidos e Imposto Selo; Segurança 

Social - Pagamento de contribuições; IVA - Envio de declaração recapitulativa mensal/ comunicação 

dos elementos das faturas; 

 

Até dia 31:  IUC - Pagamento relativo aos veículos cujo aniversário da matrícula ocorra no presente 

mês. 

 

 

    CALENDÁRIO FISCAL - JANEIRO 2019 



 

 

 

Já decidiu onde vai festejar a passagem de Ano? 

Deixamos algumas sugestões: 

 
          

 

 

 

 

 

 



CONTACTOS E LOCALIZAÇÃO 

 

Website: www.rigor-actual.pt 

 

E-mails: geral@rigor-actual.pt                                      

 

ricardo.leitao@rigor-actual.pt   

Tm.: +351 966 378 372  

 

diogo.leitao@rigor-actual.pt   

 Tm.: +351 967 579 742 

 

 

 

 

ESCRITÓRIOS 
                    

 

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 

 

 

 

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
https://www.rigor-actual.pt/servicos


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 

 

         

       

 

 

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


 


