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A tgs asa comemorou o 10 de junho em Angola
A tgs asa esteve presente nas comemorações do dia 10 de junho  - Dia
de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas - em Angola, a 
convite do Sr. Embaixador de Portugal em Angola, Dr. João da Câmara.
O evento realizou-se nas instalações da Escola Portuguesa de Luanda, e
contou com a presença de vários  elementos da equipa da tgs asa e  
    

Exmas Senhoras e Senhores, 
Nesta  3ª edição da nossa newsletter
mensal, para além das principais notícias
fiscais relativas ao passado mês de junho,
partilhamos também algumas novidades sobre os
projetos que estamos a desenvolver em Angola, 
nomeadamente na área do Investimento Privado.
Conheça ainda a TIS - Transportes, Inovação e Siste-
mas, empresa portuguesa em destaque nesta edição 
da tgs info e fique a par das principais obrigações 
fiscais do presente mês de julho a cumprir tanto em 
Portugal como em Angola.

Desejamos-lhe uma boa leitura!

Manuel Alberto Soares, ROC nº 807
Sócio / Partner

Dear all,
In this 3rd edition of our monthly 
newsletter, in addition to the main 
tax news regarding June and July 
tax obligations, we also share  
some news about the projects we 
are developing in Angola.
Also, discover more about TIS - 
Transports, Innovation and System, 
the portuguese company
highlighted in this tgs info edition.

We wish you a good reading!

tgs asa celebrated the 10th June in Angola

tgs asa celebrated the 10th June (Portugal Day, 
Camões Day and  the Portuguese Communities 
Day) in Angola invited by the ambassador of 
Portugal to Angola, João da Câmara. The event 
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Apoio ao Investimento Privado em Angola
A tgs cbpc (Angola) vai apoiar projetos de investimento privado em Angola 
no âmbito da ANIP – Agência Nacional para o Investimento Privado. 
A Lei n.º 20/11, de 20 de Maio, a (nova) Lei do Investimento Privado (LIP) 
aplica-se a investimentos externos e internos de valor igual ou superior a
1 milhão USD. Saiba mais em www.anip.co.ao

Apresente a sua proposta de investimento à ANIP com o apoio da tgs!
Para mais informações contacte-nos para o email: geral@tgs-cbpc.com

tgs global organiza Conferência em Hong Kong
No dia 21 de agosto, a tgs global vai realizar uma conferência em Hong 
Kong dirigida à região Ásia-Pacífico onde serão discutidos potenciais 
negócios, iniciativas de marketing regionais, entre outros assuntos. 
O evento terá lugar no Royal Hong Kong Yacht Club, situada na ilha de 
Kellett.

Segurança Social - Agora pode fazer a sua marcação de 
atendimento através da Internet (gratuitamente)
O Instituto da Segurança Social disponibiliza um novo serviço a todos os 
cidadãos: o serviço gratuito de marcação de atendimento através da 
internet por forma a tornar o processo mais cómodo e mais rápido, sem 
incorrer a custos adicionais. Para fazer a sua marcação apenas terá de 
aceder ao liknk “marcação online”: http://bit.ly/1o1ap7s

Candidaturas para Estágios Emprego suspensas 
As candidaturas a Estágios Emprego do IEFP encontram-se suspensas 
desde o passado dia 30 de junho, até publicação de novo diploma legal.
Prevê-se que nas próximas 3 semanas se concretizem as alterações 
propostas a esta medida.

Aumento do Salário Mínimo Nacional em Angola
O Decreto Presidencial n.º 144/14, de 9 de junho, estabelece o aumento 
dos valores do salário mínimo nacional de Angola por setores de atividade:
• Comércio e da indústria extrativa – Kz 22.504,50
• Transportes, dos serviços e da indústria transformadora – Kz 18.754,00 
• Agricultura – Kz 15.003,00. 

TIS - Transportes, Inovação e Sistemas

   A TIS, Transportes, Inovação e Sistemas, é uma   
   empresa de consultoria com a missão de geração  
   de valor na área da mobilidade e transportes,   
   através da aposta no desenvolvimento de 
soluções sustentáveis do ponto de vista económico, social e ambiental. 
Estas soluções são desenvolvidas com base num posicionamento ético 
rigoroso e por uma equipa focada na criatividade e na utilização do melhor 
conhecimento técnico, totalmente empenhada na satisfação das necessi-
dades dos seus clientes.

       A TIS já realizou mais de 500   
       estudos e projetos, com especial  
       incidência em Portugal e Europa  
       Central, mas também na Europa  
       de Leste, em vários países de   
       África (em especial PALOP e   
       Norte de África), na América   
       (em especial Brasil) e Ásia.Este   
       posicionamento comercial levou  
       a que, para além de Portugal, a  
TIS tenha já presença no mercado brasileiro através da sua participada, a 
TIS.BR, com escritórios em Fortaleza e São Paulo.

O leque de competências da TIS é muito alargado, cobrindo todos os 
modos de transporte quer individualmente quer numa lógica intermodal, 
todos os âmbitos, do estratégico ao operacional, e todas as perspetivas de 
análise, do promotor ou utilizador, passando pelo investidor, regulador ou 
operador.

A forte aposta em investigação e inovação da TIS, consubstanciada em 
mais de 60 projetos de I&D realizados (dos quais 14 em liderança), posicio-
naram-na no TOP 20 das PME que mais projetos de I&D realizaram para a 
Comissão Europeia no período 2007-2010. 
Esta experiência tem permitido à TIS ajudar outras empresas portuguesas 
a trilhar este percurso.

As competências adquiridas e os seus fatores distintivos fazem com que
a TIS reveja com orgulho os mais de 20 anos já passados e olhe com
esperança o futuro mantendo o seu lema “movimento inteligente”.

Saiba mais sobre a TIS em www.tis.pt

representantes de clientes 
em Angola: Alberto Soares,
e na fotografia: Pedro Pinto 
Gonçalves, André Ligeiro, 
Sofia Calvo e João Botelho.
Aproveitamos a oportuni-
dade para agradecermos 
uma vez mais a simpatia e 
amabilidade do convite do
Sr. Embaixador Dr. João da 
Câmara.

was hold at  the 
Portuguese School 
of Luanda and was 
attended by tgs 
team and some 
Angolan clients: 
Alberto Soares and 
in the picture: Pedro 
Pinto Gonçalves, 
André Ligeiro, Sofia 
Calvo e João 
Botelho.
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Private Investment support (Angola)
tgs cbpc (Angola) will support Private 

Investment Projects under de ANIP - 

National Private Investment Agency. 

Law nr. 20/11 of May 20, 2011 applies 

to all foreign and domestic investments 

whose amounts correspond to a value 

equal to or exceeding USD 1,000,000 

(one million US dollars).

tgs global Asia-Paci�c Regional 
Meeting in Hong Kong
On the 21st August, it will be held in 

Hong Kong the first tgs global Asia 

Pacific regional meeting that aims to 

discuss regional business development 

and initiatives among other subjects. 

The event will take place at the Royal 

Hong Kong Yacht Club (Kellett island).

Social Security - Now you can make 
your appointment online for free
The Portuguese Institute of Social 
Security offers a new service to all 
citizens: the possibility to make
appointments online without incurring 
additional costs.

IEFP Intership program suspended
The “Estágios Emprego” intership 
program of IEFP is suspended since 
June 30 until new legislation is 
published.

Increase of the minimum national 
wage in Angola
Presidential Decree number 144/14, 
dated 9 June, increased the minimum 
national wage in Angola applicable in 
each sector of activity. 
• Commercial and extractive industry – 
Kz 22,504.50; 
• Transportation, services and transfor-
mation industry 
– Kz 18,754,00; 
• Agriculture – Kz 15,003.00. 

Apoio ao Investimento Privado em Angola
A tgs cbpc (Angola) vai apoiar projetos de investimento privado em Angola 
no âmbito da ANIP – Agência Nacional para o Investimento Privado. 
A Lei n.º 20/11, de 20 de Maio, a (nova) Lei do Investimento Privado (LIP) 
aplica-se a investimentos externos e internos de valor igual ou superior a
1 milhão USD. Saiba mais em www.anip.co.ao

Apresente a sua proposta de investimento à ANIP com o apoio da tgs!
Para mais informações contacte-nos para o email: geral@tgs-cbpc.com

tgs global organiza Conferência em Hong Kong
No dia 21 de agosto, a tgs global vai realizar uma conferência em Hong 
Kong dirigida à região Ásia-Pacífico onde serão discutidos potenciais 
negócios, iniciativas de marketing regionais, entre outros assuntos. 
O evento terá lugar no Royal Hong Kong Yacht Club, situada na ilha de 
Kellett.

Segurança Social - Agora pode fazer a sua marcação de 
atendimento através da Internet (gratuitamente)
O Instituto da Segurança Social disponibiliza um novo serviço a todos os 
cidadãos: o serviço gratuito de marcação de atendimento através da 
internet por forma a tornar o processo mais cómodo e mais rápido, sem 
incorrer a custos adicionais. Para fazer a sua marcação apenas terá de 
aceder ao liknk “marcação online”: http://bit.ly/1o1ap7s

Candidaturas para Estágios Emprego suspensas 
As candidaturas a Estágios Emprego do IEFP encontram-se suspensas 
desde o passado dia 30 de junho, até publicação de novo diploma legal.
Prevê-se que nas próximas 3 semanas se concretizem as alterações 
propostas a esta medida.

Aumento do Salário Mínimo Nacional em Angola
O Decreto Presidencial n.º 144/14, de 9 de junho, estabelece o aumento 
dos valores do salário mínimo nacional de Angola por setores de atividade:
• Comércio e da indústria extrativa – Kz 22.504,50
• Transportes, dos serviços e da indústria transformadora – Kz 18.754,00 
• Agricultura – Kz 15.003,00. 

TIS - Transportes, Inovação e Sistemas

   A TIS, Transportes, Inovação e Sistemas, é uma   
   empresa de consultoria com a missão de geração  
   de valor na área da mobilidade e transportes,   
   através da aposta no desenvolvimento de 
soluções sustentáveis do ponto de vista económico, social e ambiental. 
Estas soluções são desenvolvidas com base num posicionamento ético 
rigoroso e por uma equipa focada na criatividade e na utilização do melhor 
conhecimento técnico, totalmente empenhada na satisfação das necessi-
dades dos seus clientes.

       A TIS já realizou mais de 500   
       estudos e projetos, com especial  
       incidência em Portugal e Europa  
       Central, mas também na Europa  
       de Leste, em vários países de   
       África (em especial PALOP e   
       Norte de África), na América   
       (em especial Brasil) e Ásia.Este   
       posicionamento comercial levou  
       a que, para além de Portugal, a  
TIS tenha já presença no mercado brasileiro através da sua participada, a 
TIS.BR, com escritórios em Fortaleza e São Paulo.

O leque de competências da TIS é muito alargado, cobrindo todos os 
modos de transporte quer individualmente quer numa lógica intermodal, 
todos os âmbitos, do estratégico ao operacional, e todas as perspetivas de 
análise, do promotor ou utilizador, passando pelo investidor, regulador ou 
operador.

A forte aposta em investigação e inovação da TIS, consubstanciada em 
mais de 60 projetos de I&D realizados (dos quais 14 em liderança), posicio-
naram-na no TOP 20 das PME que mais projetos de I&D realizaram para a 
Comissão Europeia no período 2007-2010. 
Esta experiência tem permitido à TIS ajudar outras empresas portuguesas 
a trilhar este percurso.

As competências adquiridas e os seus fatores distintivos fazem com que
a TIS reveja com orgulho os mais de 20 anos já passados e olhe com
esperança o futuro mantendo o seu lema “movimento inteligente”.

Saiba mais sobre a TIS em www.tis.pt
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Clientes & Parceiros em Destaque Clients & Partners

Apoio ao Investimento Privado em Angola
A tgs cbpc (Angola) vai apoiar projetos de investimento privado em Angola 
no âmbito da ANIP – Agência Nacional para o Investimento Privado. 
A Lei n.º 20/11, de 20 de Maio, a (nova) Lei do Investimento Privado (LIP) 
aplica-se a investimentos externos e internos de valor igual ou superior a
1 milhão USD. Saiba mais em www.anip.co.ao

Apresente a sua proposta de investimento à ANIP com o apoio da tgs!
Para mais informações contacte-nos para o email: geral@tgs-cbpc.com

tgs global organiza Conferência em Hong Kong
No dia 21 de agosto, a tgs global vai realizar uma conferência em Hong 
Kong dirigida à região Ásia-Pacífico onde serão discutidos potenciais 
negócios, iniciativas de marketing regionais, entre outros assuntos. 
O evento terá lugar no Royal Hong Kong Yacht Club, situada na ilha de 
Kellett.

Segurança Social - Agora pode fazer a sua marcação de 
atendimento através da Internet (gratuitamente)
O Instituto da Segurança Social disponibiliza um novo serviço a todos os 
cidadãos: o serviço gratuito de marcação de atendimento através da 
internet por forma a tornar o processo mais cómodo e mais rápido, sem 
incorrer a custos adicionais. Para fazer a sua marcação apenas terá de 
aceder ao liknk “marcação online”: http://bit.ly/1o1ap7s

Candidaturas para Estágios Emprego suspensas 
As candidaturas a Estágios Emprego do IEFP encontram-se suspensas 
desde o passado dia 30 de junho, até publicação de novo diploma legal.
Prevê-se que nas próximas 3 semanas se concretizem as alterações 
propostas a esta medida.

Aumento do Salário Mínimo Nacional em Angola
O Decreto Presidencial n.º 144/14, de 9 de junho, estabelece o aumento 
dos valores do salário mínimo nacional de Angola por setores de atividade:
• Comércio e da indústria extrativa – Kz 22.504,50
• Transportes, dos serviços e da indústria transformadora – Kz 18.754,00 
• Agricultura – Kz 15.003,00. 

TIS - Transportes, Inovação e Sistemas

   A TIS, Transportes, Inovação e Sistemas, é uma   
   empresa de consultoria com a missão de geração  
   de valor na área da mobilidade e transportes,   
   através da aposta no desenvolvimento de 
soluções sustentáveis do ponto de vista económico, social e ambiental. 
Estas soluções são desenvolvidas com base num posicionamento ético 
rigoroso e por uma equipa focada na criatividade e na utilização do melhor 
conhecimento técnico, totalmente empenhada na satisfação das necessi-
dades dos seus clientes.

       A TIS já realizou mais de 500   
       estudos e projetos, com especial  
       incidência em Portugal e Europa  
       Central, mas também na Europa  
       de Leste, em vários países de   
       África (em especial PALOP e   
       Norte de África), na América   
       (em especial Brasil) e Ásia.Este   
       posicionamento comercial levou  
       a que, para além de Portugal, a  
TIS tenha já presença no mercado brasileiro através da sua participada, a 
TIS.BR, com escritórios em Fortaleza e São Paulo.

O leque de competências da TIS é muito alargado, cobrindo todos os 
modos de transporte quer individualmente quer numa lógica intermodal, 
todos os âmbitos, do estratégico ao operacional, e todas as perspetivas de 
análise, do promotor ou utilizador, passando pelo investidor, regulador ou 
operador.

A forte aposta em investigação e inovação da TIS, consubstanciada em 
mais de 60 projetos de I&D realizados (dos quais 14 em liderança), posicio-
naram-na no TOP 20 das PME que mais projetos de I&D realizaram para a 
Comissão Europeia no período 2007-2010. 
Esta experiência tem permitido à TIS ajudar outras empresas portuguesas 
a trilhar este percurso.

As competências adquiridas e os seus fatores distintivos fazem com que
a TIS reveja com orgulho os mais de 20 anos já passados e olhe com
esperança o futuro mantendo o seu lema “movimento inteligente”.

Saiba mais sobre a TIS em www.tis.pt

Contactos/Contacts:

Av. Marquês de Tomar, 

nº 35, 6º dto, 5 A/B 

1050-153 Lisboa, PT

t. (+351) 213 504 400

e. global@tis.pt

TIS - Transports, Innovation and 
Systems

TIS is a consulting firm which mission is 
to generate value for its clients and 
shareholders in the area of mobility 
and transports working with high 
ethical standards and based on 
solutions which are economically, 
socially and environmentally
sustainable. To do so, the team at TIS is 
focused on creativity and on the use of 
state-of-the-art technical knowledge 
and on providing quick service to its 
clients.
TIS has conducted more than 500 
studies and projects, with a particular 
focus on Portugal and Central Europe, 
but also in Eastern Europe, African 
countries (especially Portuguese 
Speaking Countries and North Africa), 
America (especially Brazil) and Asia.
www.tis.pt
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> IRC/IRS/Seg. Social - Entrega da Declaração Mensal de Remune- 
rações (DMR), referentes a junho’14
> IVA  - Envio da Declaração IVA Mensal e anexos, referente ao mês 
de maio’14

10
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Fiscalidade | Portugal Tax | Portugal

> IES/Declaçaão Anual  - Entrega da Informação Empresarial Simplifi-
cada (IES) / Declaração Anual referente a 2013 e anexos aplicáveis
> Dossier Fiscal - Entrega do processo de documentação fiscal, 
referente a 2013
> Preços de Transferência  - Organização da documentação relativa à 
política de preços de transferência, relativo a 2013

15

21
> IRS/IRC/Imposto de Selo  - Pagamento e envio das importâncias 
retidas, referentes a junho’14
> IVA - Envio da Declaração Recapitulativa Mensal (junho’14)  - 
transmissões intracomunitárias e prestações de serviços -
e Trimestral
> Segurança Social  - Pagamento das contribuições relativas a 
junho’14

31
> IRC/IRS  -  Modelo 31 - Comunicação de rendimentos isentos, 
dispensados ou com redução de taxa, pagos em 2013
> IRC - Pagamento por conta
> IMI - Pagamento do Imposto Municipal sobre imóveis
> Emissão de Valores Mobiliários  - Modelo 34  -  Comunicação pelas 
entidades emitentes de valores mobiliários, relativos a 2013

25
> IVA  - Comunicação dos elementos das faturas (SAFT) referentes a 
junho’14

Resumo Calendário Fiscal - Julho 2014
Portugal

TAx Calendar - July 2014
Portugal

until 10th

> CIT/PIT/Social Security – Monthly 
statement of remuneration submission 
regarding June’14
> VAT – Filing of monthly VAT return and 
annexes regarding May’14 and annexes

until 15th

> IES/Annual Return – Simplified Business 
Information (IES)  and Annual Return  
submission regarding 2013
> Tax File  - deadline for preparing the 
2013 tax file 
> Transfer Pricing - deadline for preparing 
the transfer pricing file related to 2013

until 21st

> PIT/CIT /Stamp Duty – Payment of 
withholding taxes (corporate and personal 
income tax), and Stamp Duty, regarding 
June’14
> VAT – Filing of May’14 recapitulative 
statement (intra-Community supplies of 
goods and services)
> Social Security – Payment of contribu-
tions, regarding June’14

until 25th

> VAT – Reporting of invoices and payment 
receipts related to June’14

until 31st

> CIT/PIT – Statement of exempt income, 

income subject to reduced tax rates or 

regarding which no withholding tax is 

required, paid in 2013 (Form 31)
> CIT - first payment on account
> Municipal Tax on Real Property - 
payment
> Securities - Statement of issuance or 
circulation of securities regarding 2013 
(Form 34)

tgs asaJulho / July 2014 tgs cbpc&



Resumo Calendário Fiscal - Julho 2014
Angola

TAX Calendar - July 2014
Angola

Até ao dia  10

> Pagamento das Contribuições da Segurança Social referente ao mês de 
junho’14

Até ao dia 31

> Data Limite do pagamento dos impostos referentes a junho:
 • Imposto sobre os rendimentos de Trabalho (IRT)
 • Imposto de Selo (IS)
 • Imposto de Consumo (IPC)
 • Imposto Predial Urbano (IPU)

until 10th

> Payment of Social Security Contributions 
regarding June

until 31st
> June tax payment deadline:
- Personal Income Tax 
- Stamp Duty
- Consumption Tax 
- Urban Property Tax
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Alteração do Código dos Valores Mobiliários
Decreto-Lei n.º 88/2014. D.R. n.º 109, de 2014-06-06, do Ministério das Finanças

Altera o Código dos Valores Mobiliários em matéria de registo dos auditores junto da Comissão do Mercado de Valores 
Mobiliários e seus deveres, complementando o processo de transposição da Diretiva n.º 2006/43/CE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 17 de maio de 2006 
Consultar documento original: http://bit.ly/1pWus9N

Reclassi�cação das praia de Galé-Fontainhas e Aberta Nova a “praias não urbanas com uso intensivo”
Portaria n.º 121/2014. D.R. n.º 110, de 2014-06-09, dos Ministérios da Economia e do Ambiente, Ordenamento do Território e 
Energia

Reclassifica as praias da Galé-Fontainhas e da Aberta Nova, situadas no concelho de Grândola
Consultar documento original: http://bit.ly/1qxN3wp

Desconto “rappel” escalonado
Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 9/2014. D.R. n.º 114, de 2014-06-17, do Supremo Tribunal de Justiça

Um desconto "rappel" escalonado, cujo primeiro escalão se inicia na unidade (em euros, quilos, litros, etc.), é um 
desconto de quantidade que, nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 3.º  do Decreto-Lei n.º 370/93, de 29 de Outubro, na 
redacção do Decreto-Lei n.º 140/98, de 16 de Maio, releva para a determinação do preço de compra efectivo, satisfeitas 
que se mostrem as restantes exigências de se encontrar identificado na factura ou, por remissão desta, em contratos de 
fornecimento ou tabelas de preços e de ser susceptível de determinação no momento da respectiva emissão
Consultar documento original: http://bit.ly/1mTMJ8E

Regime Jurídico das escolas pro�ssionais e privadas do ensino não superior
Decreto-Lei n.º 92/2014. D.R. n.º 117, de 2014-06-20, do Ministério da Educação e da Ciência

Estabelece o regime jurídico das escolas profissionais privadas e públicas, no âmbito do ensino não superior, regulando 
a sua criação, organização e funcionamento, bem como a tutela e fiscalização do Estado sobre as mesmas
Consultar documento original: http://bit.ly/1qlegAI

Legislação - Portugal | síntese junho 2014

20

26

Fiscalidade | Angola Tax | Angola
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Nota: Esta síntese não dispensa a leitura cuidada dos documentos
que lhe deram origem.

Gerentes não são responsáveis por multas
Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 11/2014. D.R. n.º 124, de 2014-07-01, do Supremo Tribunal da Justiça

O Tribunal Constitucional decidiu julgar inconstitucional a norma do Regime Geral das Infrações Tributárias, artigo 8.º, 
n.º7, com força obrigatória geral, por violação do princípio constitucional da pessoalidade das penas, que proíbe que 
estas possam ser transmitidas a terceiros.
Consultar documento original: http://bit.ly/VHLf7A

Alteraçao ao Decreto-Lei que estabelece o regime jurídico das federações desportivas e as condições de atribuição do 
estatuto de utilidade pública
Decreto-Lei n.º 93/2014. D.R. n.º 118, de 2014-06-23, da Presidência do Conselho de Ministros

Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 248-B/2008, de 31 de dezembro, que estabelece o regime jurídico das 
federações desportivas e as condições de atribuição do estatuto de utilidade pública desportiva
Consultar documento original: http://bit.ly/1sX6hxs

IVA - Enquadramento das empresas locais
Informação Vinvulativa  - IVA  - Ofício-circulado 30159/2014, de 2014-06-18, da Autoridade Tributária Aduaneira

Consultar documento original: http://bit.ly/1z7Bpei

IVA – Pão especial. Enquadramento na verba 1.1.5 da Lista I anexa ao CIVA
Informação Vinculativa – IVA - Ofício-circulado 30160/2014, de 2014-06-27 da Autoridade Tributária Aduaneira

Consultar documento original: http://bit.ly/1mTPJBN

CIVA - Isenções – Fornecimento de refeições efetuado por IPSS a outras IPSS’s, a entidades publicas protocoladas no 
âmbito da ação social e ainda a outras entidades, com ou sem �nalidade lucrativa, desde que lhes seja reconhecida a 
utilidade social.
Informação Vinculativa - CIVA, Processo nº 6861, de 2014-06-03, da Autoridade Tributária Aduaneira

Consultar documento original: http://bit.ly/1xgDmDe
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A presente Newsletter destina-se a ser distribuída entre Clientes, Parceiros e Colegas e a informação nela contida é 
prestada de forma geral e abstrata, não devendo servir de base para qualquer decisão sem assistência profissional 
qualificada. O conteúdo desta Newsletter não pode ser reproduzido no seu todo ou em parte sem a autorização 
expressa da tgs asa.

asa  - alberto soares & associados, SROC e cbpc, Lda pertencem à rede internacional tgs global,  uma rede global de empresas 
independentes de prestação de serviços de suporte à gestão orientada em prestar um serviço de excelência em todo o mundo 
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think global    think tgs.

Sabia que...?
Sabia que pode ler o mais recente artigo do
Dr. Alberto Soares  - “A Reforma do Estado e a 
Fiscalidade” publicado na últma edição do Boletim 
Informativo da ACILIS,  também no nosso website?
http://www.tgs-asa.pt/publicacoes-2/
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