EDIÇÃO Março 2018

O Seu Gabinete de Contabilidade

Tendências da contabilidade num futuro próximo
Vivemos uma época em que tudo acontece muito rápido. A tecnologia é a grande responsável por isso e
transformou a maneira como as pessoas se relacionam, a ponto de atingir também o ambiente
profissional.
Conforme as inovações vão surgindo, torna-se inevitável para o homem adaptar-se a elas de maneira a
obter benefícios e melhorar a qualidade da sua relação com a área em que atua.
Assim como acontece em qualquer outra atividade profissional, a contabilidade também sofre com a
influência dessas mudanças. Por isso, nada mais pertinente do que apontar algumas das principais
tendências da contabilidade para os próximos anos.
1 – A tecnologia e a contabilidade
A burocracia parece estar com os dias contados. Ações de gerência, administrativas e financeiras têm
sido cada vez mais transformadas em função da chegada de novas tecnologias. À medida que
possibilidades vão surgindo, fica cada vez mais prático e intuitivo o trabalho com documentos.
Por isso, o uso da tecnologia na contabilidade, assim como na sociedade de maneira geral, pode ser
considerado até mais do que uma tendência: uma certeza para o futuro.
2 – Tecnologia da informação
Uma aposta segura para os próximos anos é na tecnologia da informação. Isso deve-se ao fato de a
quantidade de dados exigidos e as inúmeras mudanças que ocorrem na legislação exigirem que o
profissional da área de contabilidade se organize para acompanhar os processos sem perda de qualidade
no seu trabalho.
3 – Sistemas integrados de gestão empresarial
Cada vez mais, o fluxo de informações entre diferentes departamentos tem sido apontado como
necessidade para melhorar a performance das empresas de maneira geral. Isso significa que, com o
avanço da tecnologia, a arquitetura de software tende a ganhar cada vez mais espaço.

Um exemplo importante de algo que deve ser cada vez mais presente no dia a dia dos profissionais de
contabilidade é o uso de sistemas integrados de gestão empresarial (ERP), capazes de cruzar os dados
de maneira a gerar relatórios sobre qualquer setor da empresa.
4 – Cloud computing
Imagine ter acesso a um recurso capaz de garantir considerável redução de gastos e aumento de
produtividade. Essa é a grande oferta da tecnologia cloud computing. Com ela, a empresa pode trabalhar
com diferentes tipos de aplicativos disponíveis online, ou seja, armazenados no que seria uma nuvem
virtual.
O conceito de computação em nuvem envolve a computação como um serviço e não só como mais um
produto. A vantagem desse recurso é que os programas já não vão precisar estar instalados no
computador ou em qualquer dispositivo físico. Tudo pode ser feito online, de maneira fácil e intuitiva
para o utilizador, já que esses sistemas contam com excelentes serviços de desenvolvimento e
manutenção.
Assim, basta apenas uma boa ligação à internet para que diferentes utilizadores possam ter acesso a
documentos, agilizando processos e gerando uma considerável economia.
5 – Gestão de talentos
Assim como vem acontecendo nas mais diferentes empresas, tem se tornado cada vez mais importante
pensar na gestão de novos talentos para a área da contabilidade.
Para ter mais eficiência na hora de encontrar novos profissionais aptos a oferecer o melhor para a sua
empresa, será necessário contar com uma política de planos de sucessão, prática bastante adotada por
grandes empresas. Isso gera frutos, além de impedir que funcionários se sintam ameaçados com o futuro
na organização.
Com uma estratégia de sucessão é possível definir como é que as pessoas se vão encaixar no processo
e cruzar os dados dos envolvidos com as funções elegíveis à sucessão para se poder preparar os talentos
para ocupar determinados cargos.
A gestão de talentos é a melhor maneira de adequar sua empresa ao futuro, formando profissionais
qualificados e com o perfil desejado.
6 – Atendimento especializado
Com a exigência crescente por parte do mercado, é preciso que os profissionais estejam sempre
atualizados em relação às tendências da contabilidade e aptos a atuarem na consultoria especializada.
A necessidade constante que as empresas têm de trabalhar com informações precisas e enviá-las a
órgãos competentes aumenta a procura por profissionais capazes de trabalhar com esses dados.
Com a ajuda dos aconselhamentos estratégicos é possível não somente oferecer opções pontuais aos
empresários mas também uma parceira apta a auxiliar na execução de tarefas de gestão.
Milene Mendes

NOTÍCIAS

IRS 2018 – QUAIS AS PRINCIPAIS DATAS DO IRS?
Aquela encomenda fantástica pela qual esperou ansiosamente está finalmente disponível para ser
levantada! Infelizmente, para muitos de nós, é nessa altura que começam os problemas.
1. A de abril a 31 maio - ENTREGA IRS
2. Até 31 de julho - NOTA DE LIQUIDAÇÃO
3. Até 31 de agosto - PAGAR IRS (nos casos aplicáveis)

Como o podemos ajudar no seu IRS?
1.
2.
3.

Deslocar-se a um dos nossos escritórios (Alverca ou Carnaxide);
Preencher o formulário e enviar-nos por e-mail;
Contacte-nos.

+ Ver mais (notícia completa)

FISCO LANÇA NOVA APLICAÇÃO PARA CONSULTAR E PAGAR IMPOSTOS
Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) dispõe de uma nova aplicação móvel que permite aos
contribuintes acompanhar a cada momento a sua situação fiscal e fazer o pagamento dos impostos
em falta. A aplicação pode ser obtida na APP Store e no Google Play, para sistemas IOS e Android,
sob o nome "situação fiscal".

+ Ver mais (notícia completa)

ATO ISOLADO: TUDO O QUE PRECISA DE SABER
Um Ato Isolado é uma fatura que serve para comprovar a prestação de um serviço (ou de venda de
mercadoria). Como o próprio nome indica, é um ato único e, por isso, só pode ser passado uma vez
por ano.
O processo de emissão é bastante simples, já que não requer a abertura de atividade nas Finanças e
dispensa o trabalhador de obrigações com a Segurança Social.
Ainda assim, se o serviço em questão for prestado de forma contínua ou se o valor da atividade for
superior a 25.000 euros, terá mesmo de abrir atividade nas Finanças enquanto “Trabalhador
Independente”.

+ 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

CALENDÁRIO FISCAL - ABRIL 2018

Até dia 10: IVA - Envio e pagamento da declaração mensal referente ao mês de março; IRS/SS Entrega da Declaração Mensal de Remunerações (DMR), por transmissão eletrónica de dados; Até
dia 15: MAPA FÉRIAS – Elaboração e afixação, pelo empregador, do mapa de férias de 2018: Até
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 março; SAFT-PT - Comunicação dos
elementos das faturas emitidas no mês anterior; IVA – Envio da declaração recapitulativa mensal
/trimestral; Até dia 30: IUC – Pagamento Imposto Único de Circulação para veículos com matrícula
do mês corrente.

Dia do PAI
Curiosidades acerca do Dia do Pai
O Dia do Pai em Portugal é comemorado no dia 19 de março. Celebra-se no dia de São José, Santo
Popular da igreja católica (marido de Maria, mãe de Jesus Cristo).
A celebração da data varia de país para país.
Alemanha - o Dia do Pai é comemorado numa data religiosa, o dia em que Jesus ressuscitou,
que acontece no 40º dia após o domingo de Páscoa
Argentina - o Dia do Pai é comemorado no terceiro domingo de junho
Austrália - A data é comemorada no primeiro domingo de setembro
Estados Unidos - O Dia do Pai é assinalado no terceiro domingo de junho
Espanha, Itália, Andorra, Bolívia e Honduras - Estes são os países que celebram a data a 19 de
março, tal como em Portugal
Rússia - celebram a data a 23 de fevereiro
Líbano, Egito, Jordânia e Síria - data é comemorada no mesmo dia em que se inicia o verão, a 21
de junho.
Estónia, Finlândia, Islândia, Noruega e Suécia - data é assinalada no segundo domingo de
novembro
Taiwan - O Dia do Pai é comemorado a 8 de agosto, o oitavo dia do oitavo mês do ano

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

