
 
 

 

   

EDIÇÃO OUTUBRO 2017 

  

      O Seu Gabinete de Contabilidade 

 

 

“E A JUVENTUDE VAI ESCOANDO ENTRE OS DEDOS…’’  

 

Era uma vez uma geração que se achava muito livre… 

Tinha pena dos avós, que casaram cedo e nunca viajaram para a Europa. Tinha pena dos pais, que 

tiveram que passar por empregos ingratos e suar muitas camisas para pagar o arrendamento de suas 

casas, a escola e as viagens em família. Tinha pena de todos os que não falavam inglês fluentemente.  

Era uma vez uma geração que crescia quase bilíngue…depois vinham noções de francês, italiano, 

espanhol, alemão, mandarim… 

Era uma vez uma geração que aos 20 ganhava o que não precisava, aos 25 ganhava o que os pais 

ganharam aos 45. Aos 30 ganhava o que os pais ganharam durante a vida toda e aos 35 ganhava o que 

os pais nunca sonharam sequer poder vir a ganhar. 

A experiência crescia diariamente, a carreira era meteórica, a conta bancária estava cada dia mais bonita. 

O problema era que o auge estava cada vez mais longe, a meta estava cada vez mais distante.  

O dinheiro que estava na conta dava para muitas viagens, dava para visitar aquele amigo querido que 

estava em Barcelona, dava para realizar o sonho de conhecer a Tailândia, dava para voar bem alto. Mas, 

sabem como é? Prioridades. Acabavam sempre ficando, ao invés de sempre ir. Uma estranha geração 

que tomava café para ficar acordada e eventualmente comprimidos para dormir. Oscilavam entre o sim 

e o não. Você dá conta? Sim. Cumpre o prazo? Sim. Chega mais cedo? Sim. Sai mais tarde? Sim. Quer 

destacar-se na equipa? Sim.  

Mas para a vida, costumava ser não: Aos 20 eles não conseguiram estudar para as provas da faculdade 

porque o estágio exigia muito. Aos 25 eles não foram morar fora porque havia uma perspectiva muito 

boa de promoção na empresa. Aos 30 eles não foram ao aniversário de um velho amigo porque ficaram 

até às 2 da manhã no escritório. Aos 35 eles não viram o filho andar pela primeira vez. Era uma vez uma 

geração que se achava muito livre. Afinal tinha conhecimento, tinha poder, tinha os melhores cargos, 

tinha dinheiro. 

Só não existia controlo do próprio tempo…Só não viam que os dias estavam a passar…Só não percebiam 

que a juventude estava a escapar por entre os dedos e o “bónus” do final do ano, não compraria os anos 

de volta e todas as vivências perdidas até então… 

Neuza Lourenço 

 

 



NOTÍCIAS 

 
 

É OFICIAL: VEJA A TABELA DE IRS PARA 2018 

A tabela de IRS a aplicar aos rendimentos de 2018 contém sete escalões, mais dois do que até aqui 

e menos um do que no período pré-troika, de acordo com a versão final da proposta do Orçamento 

do Estado que será entregue na Assembleia da República. 

 

 

                                                             + Ver mais (notícia completa)  

 

OE 2018: O QUE VAI MUDAR PARA AS EMPRESAS 

As empresas que sejam consideradas médias, pequenas ou micro vão poder deduzir à colecta de IRC 

um montante superior dos lucros que sejam reinvestidos. De acordo com a proposta do Orçamento 

do Estado para 2018, eleva-se para um máximo de 7,5 milhões de euros o montante dos lucros 

reinvestidos que podem ser deduzidos à colecta – em vigor está um limite de 5 milhões. Além disso, 

se as médias empresas ficam limitadas a uma dedução até 25% da colecta, no caso das micro e 

pequenos a dedução pode concorrer até 50% da colecta de IRC. 

 

              + Ver mais (notícia completa)  

  

 

 

http://www.rigor-actual.pt/noticias/e-oficial-veja-a-tabela-de-irs-para-2018
http://www.rigor-actual.pt/noticias/oe-2018-o-que-vai-mudar-para-as-empresas


 

LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO: TUDO O QUE PRECISA DE SABER 

A Licença Especial de Ruído (LER) é uma figura jurídica que regulamenta atividades ruidosas 

temporárias em locais públicos e ao ar livre. 

Para a realização de uma festa de aniversário, por exemplo, não é necessário requerer a Licença 

Especial de Ruído. É apenas obrigatório respeitar as horas de silêncio estabelecidas na lei, ou seja, 

entre as 23 horas e as 7 horas. 

 + 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/licenca-especial-de-ruido-tudo-o-que-precisa-de-saber
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 setembro; IRS/SS 

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

dia 15:  IVA – Declaração trimestral e pagamento do imposto devido 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 outubro;  SAFT-PT - Comunicação dos elementos das faturas emitidas 

no mês anterior; IVA – Envio da declaração recapitulativa mensal /trimestral;  Até dia 31:  IMI - 

Pagamento Imposto sobre Imóveis; IUC – Pagamento Imposto Único de Circulação para veículos com 

matrícula do mês corrente. 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDÁRIO FISCAL - NOVEMBRO 2017 



 

EVENTOS – NOVEMBRO 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

