
 
 

 

 
  

EDIÇÃO JUNHO 2017 

  

      O Seu Gabinete de Contabilidade 

 

 

RENASCER… 

 

 

Este mês, aquando me preparava para fazer um texto sobre outro assunto, deparo-me com a notícia 

dos fogos em Pedrogão Grande! Parei para refletir se iria escrever sobre o tema pensado ou se iria 

aguardar mais uns dias…e a verdade é que algo me dizia para aguardar! Assim, decidi mudar o 

assunto e falei desta vez sobre: Renascimento, na vertente do verbo Renascer! 

O renascimento (das cinzas…como se diz na “gíria”) é feito depois de tudo ficar queimado, depois de 

estarmos na mó de baixo, depois de termos perdido tudo. É nascer de novo, é ressurgir, é Tornar ao 

estado de Graça [teologia]. 

Ora, então, permitam-me que peça uma reflexão embora amarga, depois de vermos as imagens 

assustadoras e horríveis do que aconteceu no passado dia 16 de Junho de 2017. Muitas pessoas 

perderam os seus bens, as suas posses e outros a sua família. Acima de tudo para estes – o meu pesar 

e a minha compaixão. Neste caso concreto: 

Renascer depois de ficar tudo queimado, é que vai ter que acontecer às populações que se 

conseguiram salvar. Reconstruir as suas vidas. 

Renascer depois de estar na mó de baixo, para os que viram tudo acontecer ao longe, impotentes, mas 

com sentimento de aflição. 

Renascer depois de terem perdido tudo, para os que perderam as suas posses, seus bens e suas 

famílias. Vai ser preciso nascer de novo e ressurgir com muita força e união.  

Por fim, Renascer…como Tornar ao estado de Graça, dedico a si, nosso cliente e meu amigo – M. A. A. 

(permitam-me a iniciais, por uma questão de confidencialidade), que agora que estava a renascer na 

vida, perdeu-a tal como a sua esposa, nesta fatídico dia, no fogo, de regresso a casa para vir ter com 

seus filhos e neto! Que a sua alma descanse em Paz! 

Em sua memória…e que a restante família RENASÇA! 

 

Que todos Renasçamos … porque “Querer é Poder”!                 

Ricardo Leitão 

 

 



NOTÍCIAS 

 

COMO PAGAR IMPOSTOS A PARTIR DO ESTRANGEIRO? 

Para efetuar pagamento de impostos quando está fora do território nacional, deverá ser fornecida 

ao banco ordenante informação  para que este, ao efetuar a transferência, a comunique 

obrigatoriamente, uma vez que é indispensável à identificação do pagamento efetuado. 

Assim, deverá ser indicada a seguinte informação: 

• NIF: 600 084 779 

• Nome do credor: Autoridade Tributária e Aduaneira 

• N.º da conta bancária: 83 69 27 

• N.º do IBAN: PT50078100190000000836927 

• Nome do banco: Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP, E.P.E.; 

• Código SWIFT: IGCPPTPL 

• Indique, por favor, o número de identificação fiscal – NIF - constante do documento de 

pagamento 

• Sua referência para pagamento: indicar o número constante no documento de pagamento 

específico para cada transferência. Não é permitida a sua utilização em mais do que um 

pagamento. 

                                                             + Ver mais (notícia completa)  

 

10 ESTRATÉGIAS PARA CONTROLAR O CONSUMISMO 

Se pretende começar a comprar menos e a poupar mais, conheça estas 10 ideias, inspiradas pelo 

estilo de vida minimalista que ajudam a controlar o consumismo. 

1. SUPERMERCADO… SÓ UMA VEZ POR SEMANA 

2. ALERTA: ATENÇÃO ÀS PROMOÇÕES 

3. COMPARE OS PREÇOS 

4. EVITE AS TENTAÇÕES 

5. ESPERE ANTES DE COMPRAR 

6. VENDA ALGO, SEMPRE QUE COMPRAR ALGO 

7. CONTROLE O DINHEIRO QUE GASTA 

8. ADIRA A UM CLUBE DE TROCAS 

9. CONHEÇA O SEU SALÁRIO 

10. ESTABELEÇA UM VALOR PARA A POUPANÇA 

               + Ver mais (notícia completa)  

http://www.rigor-actual.pt/noticias/como-pagar-impostos-a-partir-do-estrangeiro
http://www.rigor-actual.pt/noticias/10-estrategias-para-controlar-o-consumismo


  

EMPREENDEDORISMO. POR CADA EMPRESA QUE FECHA ABREM 3,6 NOVAS 

 O número, avançado esta quarta-feira por João Vasconcelos, em Lisboa, na abertura do segundo e 

último dia do Lisbon Investment Summit, é de um estudo da Informa D&B, apresentado no mês 

passado. Por cada empresa que fecha abrem 3,6 novas. O secretário de estado da Indústria frisou 

que o espírito empreendedor dos portugueses tem impacto no emprego. No final de 2015, metade 

dos postos de trabalho que tinham sido criados no país vinha de empresas com menos de cinco 

anos. 

 

 + 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                                                   ●     Consultoria 

 Criação e Gestão de Websites                                                           ●     Contabilidade 

 Criação e Gestão de Redes Sociais                                                   ●     Auditoria 

                                                                                                           ●     Fiscalidade 

                                                                                                                 ●      Moçambique – Maputo 

 

 

http://www.rigor-actual.pt/noticias/empreendedorismo-por-cada-empresa-que-fecha-abrem-36-novas
http://www.74u.pt/
http://axo.pt/
http://www.bmservicosmedicos.com/


 

 

 

 

 

Até dia 10:  IVA - Envio e pagamento da declaração mensal referente ao mês de junho; IRS/SS - 

Entrega da Declaração Mensal de Remunerações (DMR), por transmissão eletrónica de dados; Até 

dia 15: IES – Entrega da IES  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 

junho;  SAFT-PT - Comunicação dos elementos das faturas emitidas no mês anterior; IVA – Envio 

da declaração recapitulativa mensal /trimestral;  Até dia 31:  IRC - Pagamento por Conta; IUC – 

Pagamento Imposto Único de Circulação para veículos com matrícula do mês corrente. 

 

 

 

 

 

CALENDÁRIO FISCAL - Julho 2017 



EVENTOS – JULHO 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 

 

 

 

 

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

