EDIÇÃO SETEMBRO 2017

O Seu Gabinete de Contabilidade

O LÍDER E OS DESAFIOS DE GERIR PESSOAS

A discussão sobre liderança vem desde à muito tempo, alguns defendendo que é uma qualidade e outros
que é aprendida no dia a dia com muito suor e quedas. Na minha opinião é com o dia a dia que se vai
aprendendo como ser um bom líder, pois existem sempre pessoas diferentes, com maneiras de trabalhar
diferentes, nada é regra.
Um bom líder deve arregaçar as mangas e participar, não importa a posição que exerça na organização
mas deve participar e viver a realidade dos seus colaboradores, conversar com clientes, estar um pouco
onde a empresa verdadeiramente funciona, principalmente na área de recursos humanos, que até pouco
tempo atrás era só para resolver problemas de certa perspectiva e de complexidade elementar
relacionada com a simples manutenção de recursos disponíveis, ou seja, era simplesmente para
contratar ou demitir funcionários.
“Para exercer a atividade de dirigir ou coordenar pessoas, não basta ter poder, autoridade e compreender
as necessidades humanas, também é importante ser um líder. Liderança é a função que envolve os
esforços dos administradores para estimular o alto desempenho por parte dos subordinados.
Considera-se um “bom líder” alguém que “motiva e coordena a sua equipa aplicando de forma eficaz
suas habilidades individuais e grupais, seus conhecimentos e suas experiências de modo a alcançar as
metas”. Um bom líder é aquele capaz de expressar a clareza do próprio pensamento, o que inclui saber
explicar o que deve ser feito, às vezes como deve ser feito e, principalmente, qual a importância da
tarefa, numa escala de relevância ou prioridades.
É muito importante existir um bom líder numa organização, mas também é muito importante que as
pessoas que colaboram na mesma se consigam auto motivar e que dêem o tudo por tudo. É necessário
dar o nosso melhor e ver a organização muitas vezes como se fosse nossa, pois podemos ter um
excelente líder mas se os trabalhadores não colaborarem nada se consegue. O futuro de uma empresa
depende de ambas as partes.
O futuro só de nós depende!!!
Milene Mendes

NOTÍCIAS

VALIDAR O NIF: COMO E PORQUÊ
Enquanto entidade pessoal ou profissional, validar o NIF, ou número de contribuinte, é algo a ter
em atenção. Em Portugal, os números de contribuinte são formados por nove algarismos em bloco,
sendo que fora do país são identificados pelas letras “PT” atrás. A sigla VAT é usada para denominar
os números de contribuinte internacionalmente, para efeitos de IVA.
A necessidade de validar o NIF prende-se com questões burocráticas e comerciais. Para abrir uma
atividade, para registar um negócio, para fazer compras, para trabalhar noutros países. Também é
importante ter o seu NIF validado quando insere as faturas com o objetivo final de preenchimento do
IRS.

+ Ver mais (notícia completa)

AIMI: CONHEÇA O NOVO IMPOSTO DE SELO
O Adicional ao Imposto Municipal sobre Imóveis (AIMI) faz a sua estreia este ano, em setembro (dia
30, de acordo com o calendário fiscal 2017). São mais de 211 mil contribuintes que vão ter de pagar
a nova taxa criada pelo Governo para substituir o imposto de selo (IS). Este incide sobre os atos,
contratos, documentos, títulos, livros, papéis e outros factos, que ocorram em Portugal, não sujeitos
ou isentos de IVA.

+ Ver mais (notícia completa)

TEM ATÉ 29 DE DEZEMBRO PARA TROCAR MAIS ESTAS NOTAS DE ESCUDO!
Os detentores de cinco tipos de notas de escudo, que saíram de circulação no último dia de 1997,
têm até ao final desde ano, mais concretamente até ao último dia útil de 2017 (29 de dezembro),
para trocar esse numerário junto das tesourarias do Banco de Portugal.

+ 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 - OUTUBRO 2017

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
/trimestral; Até dia 31: IRC - Pagamento Especial por Conta; IUC – Pagamento Imposto Único de
Circulação para veículos com matrícula do mês corrente.

EVENTOS – OUTUBRO 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

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

