
 

  
  

  

EDIÇÃO FEVEREIRO 2017 

  

      O Seu Gabinete de Contabilidade 
 

 

Tem uma ideia? Conheça o mundo do Empreendedorismo! 

 

Novos ou velhos, todos nós temos Ideias. Umas melhores que outras, umas mais maduras e 

trabalhadas, mas todas as ideias são, ou podem servir, como uma alavanca para um possível negócio. 

Contudo, depois da ideia formada há muito trabalho a fazer. Mas por onde começar? Existe 

financiamento para ajudar o meu novo negócio? O Orçamento de Estado 2017 trouxe novidades no 

mundo do Empreendedorismo. Vou deixar algumas informações relevantes quanto aos incentivos 

financeiros: 

1 > Sistema de Incentivos Empreendedorismo Qualificado e Criativo:  incentivo reembolsável, 

sem juros, com período de carência de 2 anos e duração de 8 anos, podendo até 50% obter uma 

isenção de reembolso no final do projeto e mediante determinadas condições. Contudo não 

comparticipa custos com pessoal; 

2 > Sistema de Incentivos “Empreendedorismo Qualificado e Criativo” – Vale 

Empreendedorismo: Apoiar projetos individuais de aquisição de serviços de consultoria . É incentivo 

a fundo perdido, que comparticipa 75% de despesas com a aquisição de serviços até 20 mil € (limite 

máximo de 15 mil € de incentivo).; 

3 > Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo Qualificado e Criativo – Vale Incubação: 

Apoia startups incubadas. Comparticipação a fundo perdido serviços de Gestão, Marketing, Assessoria 

Jurídica, Financiamento e Desenvolvimento de produtos e serviços, a uma taxa de 75% (40% para a 

Região de Lisboa), com o limite máximo de 5 mil € de incentivo.  

4 > StartUP Voucher: Pretende dinamizar o desenvolvimento de projetos empresariais que se 

encontrem em fase de ideia, promovidos por jovens com idade entre os 18 e os 35 anos, com apoio 

disponibilizados ao longo de um período de 12 meses. Apenas abrange projetos localizados no Norte, 

Centro e Alentejo.  

5 > Programa Momentum: Apoio destinado a recém-graduados e finalistas do Ensino Superior que 

tenham beneficiado de algum apoio social durante o curso e que, no final dos estudos, querem 

desenvolver uma ideia de negócio, mas não possuem condições financeiras para poderem focar-se a 

tempo inteiro na criação da sua startup. Este apoio inclui durante 12 meses: a incubação gratuita 

numa incubadora aderente ao programa Startup Portugal Momentum; alojamento gratuito numa 

residência da própria incubadora ou de um parceiro; Pocket Money (691,70 €/ mês).  

  

                 Sejam Felizes! 

                                                        Diogo Leitão 



  

NOTÍCIAS 

  

IRS - DESPESAS FORA DO E-FATURA FICAM DISPONÍVEIS NO PORTAL DAS FINANÇAS ATÉ DIA 
28 

As despesas com taxas moderadoras, propinas, lares e rendas que não estão no e-fatura vão ser 

apresentados pela Autoridade Tributária no Portal das Finanças até ao final deste mês, segundo o 

Ministério das Finanças. 

                                                              + Ver mais (notícia completa)  

 

FILHOS DEPENDENTES NO IRS EM 2017 

Em matéria de IRS, uma das questões que traz sempre muitas dúvidas é saber até que idade se 

considera filhos dependentes de um agregado familiar – até porque um filho pode ser maior de 

idade, mas ser considerado dependente. As regras estão definidas legalmente no artigo 13.º do 

Código do IRS. 

               + Ver mais (notícia completa)  

 

CONTRATO-EMPREGO: PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE CANDIDATURAS ATÉ 10 DE MARÇO DE 2017 

Por deliberação do Conselho Diretivo do IEFP, IP, foi prorrogado o período para apresentação 

de candidaturas à medida Contrato-Emprego, que visa a concessão, a entidades 

empregadoras, de um apoio financeiro à celebração de contrato de trabalho com desempregado 

inscrito no IEFP. 

Assim, e no âmbito do período de candidaturas que neste momento se encontra a decorrer, será 

possível apresentar candidaturas até às 18h do dia 10 de março, nos termos do aviso de 

abertura que se encontra disponível para consulta neste Portal. 

 + Ver mais (notícia completa)  

  

http://www.rigor-actual.pt/noticias/irs-despesas-fora-do-e-fatura-ficam-disponiveis-no-portal-das-financas-ate-dia-28
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/cirs_rep/irs13.htm
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/cirs_rep/irs13.htm
http://www.rigor-actual.pt/noticias/filhos-dependentes-no-irs-em-2017
https://www.iefp.pt/documents/10181/6809287/CE_Altera%C3%A7%C3%A3o+ao+aviso+de+abertura_17-02-2017/29eb53a1-c9e8-4b5b-858d-61b41e400687
https://www.iefp.pt/documents/10181/6809287/CE_Altera%C3%A7%C3%A3o+ao+aviso+de+abertura_17-02-2017/29eb53a1-c9e8-4b5b-858d-61b41e400687
http://www.rigor-actual.pt/noticias/contrato-emprego-prorrogacao-do-periodo-de-candidaturas-ate-10-de-marco-de-2017


PARCERIAS  

                                                            

            Parque Industrial da Catrapona, 
                 Armazém E1                                                                                           R. Garcia de Orta 11 A 

             2840-050 Aldeia de Paio Pires                                                                            2800-299 Almada 

                     Tel: 214 089 104                                                                                       Tel: 21 604 8937             

 
Rua da Bela Vista 
2735-184 Cacém 

 Telm: 965 580 214 

 

 CALENDÁRIO FISCAL -MARÇO 2017 

 

  
Até dia 10:  IVA - Envio e pagamento da declaração mensal referente ao mês de fevereiro; 

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 fevereiro;  SAFT-PT - 

Comunicação dos elementos das faturas emitidas no mês anterior; IVA– Envio da declaração 

recapitulativa mensal referente a fevereiro;  Até dia 31:  IUC – Pagamento Imposto Único de 

Circulação para veículos com matrícula do mês corrente; IRC – Pagamento Especial por Conta. 
  
  

 

http://www.74u.pt/
http://www.bmservicosmedicos.com/
http://axo.pt/


A RIGOR ACTUAL – TAMBÉM É NOTÍCIA 

  

              

  

  

                                          

                                          

  

  

 

 

 



 

 

EVENTOS – MARÇO 2017 

  

    

      

  

                               

                   

  

 

 



 

CONTACTOS E LOCALIZAÇÃO    

CARNAXIDE 

 Rua da Garagem Nº 3 

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 

 

Webiste: www.rigor-actual.pt 

e-mails: ricardo.leitao@rigor-actual.pt   
              Tm.: 96 63 78 372  
             diogo.leitao@rigor-actual.pt   
              Tm.: 96 75 79 742 
             geral@rigor-actual.pt                                      
              Tel.: 21 80 08 273 

   

                
                
                

  

Siga-nos  

  

http://www.rigor-actual.pt/
mailto:ricardo.leitao@rigor-actual.pt
mailto:diogo.leitao@rigor-actual.pt
mailto:geral@rigor-actual.pt
https://www.facebook.com/rigoractual.gabinetecontabilidade
https://twitter.com/rigoractual
https://www.linkedin.com/in/rigor-actual-gabinete-de-contabilidade-346a6b59

