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Candidaturas abertas para Apoio a Investimentos na
produção, transformação e comercialização de produtos 
agrícolas
A tgs encontra-se disponível para apoiar todos os interessados em apre-
sentar candidatura à Ação 1.1.1 - Modernização e Capacitação das Empre-
sas, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural (PRODER) que tem 
como objetivo apoiar investimentos na produção, transformação e comer-
cialização de produtos agrícolas.
O apoio é concedido sob a forma de subsídios não reembolsáveis e poderá 
chegar aos 5.2 milhões de euros.

Saiba mais sobre esta medida em: www.proder.pt

Apresente a sua candidatura com o apoio da tgs. 
Para mais informações contacte-nos para o email: tgs@tgs-asa.pt

Exmas Senhoras e Senhores, 
Um mês passado sobre a primeira
edição da nossa newsletter,
congratulamo-nos desde já com a boa
recetividade obtida junto dos seus destinatários.
Dado o feedback positivo obtido, damos assim continu-
ação a este projeto que pretende igualmente destacar 
notícias da atividade dos nossos clientes e parceiros
para além de fornecer aos leitores informação rele-
vante na área da Contabilidade e Fiscalidade
portuguesa e angolana. 

Desejamos-lhe uma boa leitura!

Manuel Alberto Soares, ROC nº 807
Sócio / Partner

Last month we released the first 
edition of our newsletter.
Due to the positive feedback 
obtained from its recipients, we are 
pleased to continue with this 
project that also aims to highlight 
our clients and partners activities 
besides the purpose of gathering 
the most recent and relevant 
information regarding the Portu-
guese and Angolan Accounting and 
Taxation. 

We wish you a good reading!

Applications open for Investment 
Support regarding agricultural 
products production, processing 
and trade

tgs is available to support all those 
interested in submitting an application 
to the PRODER’s investment support 
measure regarding the production, 
processing and trade of agricultural 
products.
The financial support corresponds to a 
non-repayable subsidy that can reach a 
maximum of EUR 5.2 million.
For further information: www.proder.pt

Notícias | tgs News | tgs

Membros tgs organizam Seminário “Doing Business in 
China” na cidade de Londres
A tgs taylorcocks, membro representante do Reino Unido
e a tgs nortex,  membro representante da China, estão
a organizar em conjunto um Seminário sobre o tema
“Doing Business in China” que irá realizar-se no dia 3 de
julho na cidade de Londres.
O Seminário tem como objetivo dar a conhecer o potencial do desenvolvi-
mento de negócios na China, assim como o mercado chinês e o seu 
regime fiscal.
O evento será ainda seguido de uma sessão de networking.
Todos os interessados em participar neste evento, poderão consultar mais 
informações e efetuar a sua inscrição através do preenchimento do 
seguinte formulário: http://bit.ly/1nHC03l

Seminário “Doing Business in China” | 3 de Julho | 16h00 - 18h00 | Londres

Audium - O seu parceiro de Con�ança há 32 anos

A Audium foi fundada em 1981 e cobre toda a área de meios audiovisuais, 
nomeadamente nos setores:

> Som Profissional: ambiente, emergência, espectáculo, conferências, 
entre outros

> Iluminação Cénica e Arquitetural

> Vídeo: Projeção e apresentações, Videoconferências, distribuição zonas 
públicas, painéis de Led´s, entre outros

Entre outros projetos executados podemos mencionar alguns de grande e 
potencial interesse:

• Assembleia Nacional de Angola 
Remodelação do sistema de audiovisuais (2014)

• Edifício Total Angola 
Sistema Audiovisuais do grande Auditório (2013)

• Edifício Sonangol 
Sistema Audiovisuais e Videoconferência do Auditório/Sala Reunião 
Administração (2013)

• Hotel Tryp Aeroporto 
Instalação sistema audiovisuais geral Hotel e Salas de Reuniões (2013/2014)

• Centro Comercial Alegro de Setúbal 
Fornecimento e instalação Som  ambiente e emergência (2014)

• Museu Tapete de Arraiolos Centro Interpretativo 
Sistemas audiovisuais (2013)

• Museu Lisbon Story Center 
Sistemas audiovisuais (2012/2013)

• Centro Cultural de Tábua 
Sistemas audiovisuais (2013)

• Fundação Escola Americana de Lisboa
Sistemas de audiovisuais (2011)

• Centro Comercial  Amoreiras Mundicenter 
Remodelação  sonora concluída em setembro  (2012/2013)

• BESI  - Sala   do Conselho 
Videoconferência  (2012)

• BES - 7 Salas de  Reuniões de  Administração 
Sistema Audiovisuais e Videoconferência  (2012)

• Hotel Altis - Belém 
Som ambiente e  emergência

• Metropolitano Lisboa, Dubai e Dublin
Sonorização das Estações

Saiba mais sobre a Audium em www.audium.pt

LYCOS - Associação para o Desenvolvimento da Excelência
organiza Passeio Noturno à Serra de Sintra

A LYCOS - Associação para o Desenvolvimento da Excelência, sediada em 
Lisboa, tem como Missão “ser a comunidade de referência na prossecução 
da excelência através do desenvolvimento pessoal e coletivo com respeito 
pela ética e valores universais do ser humano”.
Desde o início da sua atividade, tem vindo a organizar Sinapses e Work-
shops nas mais diversas áreas, nomeadamente: psicologia, filosofia, 
cultura oriental, criatividade, escrita, desenho, etc.
O próximo evento organizado pela LYCOS será um passeio noturno na 
Serra de Sintra, na noite do solstício de Verão  - 21 de junho.

Os aventureiros e amantes da natureza poderão obter mais informações e 
efetuar a sua inscrição online através do preenchimento do seguimento 
formulário: http://bit.ly/Rx1LnZ

Saiba mais sobre a LYCOS em: www.associacao-lycos.org
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Audium - Your Trusted Partner
for 32 years

Founded in 1981, Audium covers the 
whole area of media:
> Professional Sound: ambient, emer-
gency, entertainment, conferences, 
among others
> Architectural  and Stage Lighting
> Video: projection and presentations, 
videoconferences, public areas installa-
tion, LED products, etc.
Audium have been developing projects 
not only in Portugal but also in Ireland, 
Angola and United Arab Emirates 
(Dubai), namely:
• Angolan  - National Assembly
(audiovisual system remodeling)
• SONANGOL building (Luanda)
(audio system design and video 
conferences)
• Hotels: Tryp Aeroporto Hotel, Altis 
Belem Hotel & Spa, etc
• Museums: Lisbon Story Centre, etc
• Shopping Centers: Amoreiras, Alegro
• Subways: Lisbon, Dublin, Dubai 
(station sounds)

Notícias | tgs News | tgs

tgs members organize a joint 
seminar about “Doing Business in 
China”

“Doing Business in China” is a joint 
up-coming event between tgs 
taylorcocks from England and tgs nortex 
from China that will be held in London 
on 3rd Jully.
The Seminar aims to provide valuable 
insights regarding the potential of doing 
business in China, the Chinese market 
and also its tax regime.
The event will be followed by a 
networking and drinks reception.
For further information: 
http://bit.ly/1nHC03l

Membros tgs organizam Seminário “Doing Business in 
China” na cidade de Londres
A tgs taylorcocks, membro representante do Reino Unido
e a tgs nortex,  membro representante da China, estão
a organizar em conjunto um Seminário sobre o tema
“Doing Business in China” que irá realizar-se no dia 3 de
julho na cidade de Londres.
O Seminário tem como objetivo dar a conhecer o potencial do desenvolvi-
mento de negócios na China, assim como o mercado chinês e o seu 
regime fiscal.
O evento será ainda seguido de uma sessão de networking.
Todos os interessados em participar neste evento, poderão consultar mais 
informações e efetuar a sua inscrição através do preenchimento do 
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• Centro Comercial Alegro de Setúbal 
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Clientes & Parceiros em Destaque Clients & Partners

LYCOS Association organizes an 
evening stroll on the Summer Solstice

LYCOS is a non-profit organization which 
Mission is to be reference in the pursuit of 
excellence through personal and collective 
development with respect to ethics and 
universal moral values. LYCOS has been 
organizing a wide range of ativities related 
to psychology, philosophy, oriental culture, 
creativity, writing, design, etc..
The next event will be an evening stroll on 
the Summer Solstice in Sintra. 

Membros tgs organizam Seminário “Doing Business in 
China” na cidade de Londres
A tgs taylorcocks, membro representante do Reino Unido
e a tgs nortex,  membro representante da China, estão
a organizar em conjunto um Seminário sobre o tema
“Doing Business in China” que irá realizar-se no dia 3 de
julho na cidade de Londres.
O Seminário tem como objetivo dar a conhecer o potencial do desenvolvi-
mento de negócios na China, assim como o mercado chinês e o seu 
regime fiscal.
O evento será ainda seguido de uma sessão de networking.
Todos os interessados em participar neste evento, poderão consultar mais 
informações e efetuar a sua inscrição através do preenchimento do 
seguinte formulário: http://bit.ly/1nHC03l

Seminário “Doing Business in China” | 3 de Julho | 16h00 - 18h00 | Londres

Audium - O seu parceiro de Con�ança há 32 anos

A Audium foi fundada em 1981 e cobre toda a área de meios audiovisuais, 
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LYCOS - Associação para o Desenvolvimento da Excelência
organiza Passeio Noturno à Serra de Sintra

A LYCOS - Associação para o Desenvolvimento da Excelência, sediada em 
Lisboa, tem como Missão “ser a comunidade de referência na prossecução 
da excelência através do desenvolvimento pessoal e coletivo com respeito 
pela ética e valores universais do ser humano”.
Desde o início da sua atividade, tem vindo a organizar Sinapses e Work-
shops nas mais diversas áreas, nomeadamente: psicologia, filosofia, 
cultura oriental, criatividade, escrita, desenho, etc.
O próximo evento organizado pela LYCOS será um passeio noturno na 
Serra de Sintra, na noite do solstício de Verão  - 21 de junho.

Os aventureiros e amantes da natureza poderão obter mais informações e 
efetuar a sua inscrição online através do preenchimento do seguimento 
formulário: http://bit.ly/Rx1LnZ

Saiba mais sobre a LYCOS em: www.associacao-lycos.org

Contactos Audium:
Rua General Leman,
5 A/B 1600-101 Lisboa
t. (+351) 217 962 012
e. audium@audium.pt
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> IRC/IRS/Seg. Social - Entrega da Declaração Mensal de Remune- 
rações (DMR), referentes a maio’14
> IVA  - Envio da Declaração IVA Mensal e anexos, referente ao mês 
de abril’14

11

> IRS/IMT - Entrega da Declaração Modelo 11 por parte dos notári-
os e entidades que desempenham funções notariais16
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Fiscalidade Tax

> INTRASTAT  - Envio do INTRASTAT ao INE15

20
> IRS/IRC/Imposto de Selo  - Pagamento e envio das importâncias 
retidas, referentes a maio’14
> Segurança Social  - Pagamento das contribuições relativas a 
maio’14
> IVA - Envio da Declaração Recapitulativa Mensal referente a 
maio’14 (transmissões intracomunitárias e prestações de serviços)

30
> IRC/IES  - Envio da Declaração Modelo 22 e respetivo pagamento 
de IRC e entrega da Informação Empresarial Simplificada (IES) / 
Declaração Anual
> IRC/IRS - Modelo 30 - Declaração de rendimentos pagos ou coloca-
dos à disposição de sujeitos passivos não residentes
> Planos de Ações  - Modelo 19 - Comunicação da criação ou 
aplicação em planos de opºão/subscrição/atribuição/outros de 
valores mobiliários em benefício de colaboradores e/ou Membros 
de Órgãos Estatutários, referente a 2013

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

> Banco de Portugal  - Comunicação de Operações e posições com o 
exterior realizadas em maio’14 (COPE)

23

Resumo Calendário Fiscal- Junho 2014
Portugal

TAx Calendar - June 2014
Portugal

until 11h

> CIT/PIT/Social Security – Statement of 
income paid, tax withheld, social security 
and health contributions, and fees paid to 
professional associations, regarding 
May’14

> VAT – Filing of monthly VAT return and 
annexes regarding April’14

until 15th

> INTRASTAT – INTRASTAT submission

until 16th

> PIT/Municipal Tax on Real Estate Transfer 
– Filing Form 11

until 20th

> PIT/CIT /Stamp Duty – Payment of 
withholding taxes (corporate and personal 
income tax), and Stamp Duty, regarding 
May’14

> VAT – Filing of May’14 recapitulative 
statement (intra-Community supplies of 
goods and services)

> Social Security – Payment of contribu-
tions, regarding May’14

until 23th

> Bank of Portugal – Reporting  of external 
positions and operations (COPE)

until 25th

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

until 30th

> CIT/IES – Delivery and Payment of the 
Income Statement (Form 22) and Simpli-
fied Business Information (IES) submission

> CIT/PIT – Statement of income paid or 
placed at the disposal of non resident 
entities in April’14 (Form 30)

> Stock Options – Reporting of creation or 
contributions to stock  option/subscrip-
tion/award/other schemes on behalf of  
employees or board members, regarding 
2013 (Form 19)



Resumo Calendário Fiscal - Junho 2014
Angola

TAx Calendar - June 2014
Angola

Até ao dia  10

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

Até ao dia 30

> Data Limite do pagamento dos impostos referentes a maio:
 - Impostos Industrial 
 - Imposto sobre os rendimentos de Trabalho (IRT)
 - Imposto de Selo (IS)
 - Imposto de Consumo (IPC)
 - Imposto sobre o arrendamento (IPU)
 - Imposto sobre a Aplicação de Capitais (IAC)

until 10th

> Payment of Social Security Contributions 
regarding May

until 30th
> May tax payment deadline:
- Witholding tax
- Personal Income Tax 
- Stamp Duty
- Consumption Tax 
- Urban Property Tax
- Royalties
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Acordo entre a República Portuguesa e o Estado do Qatar para Evitar Dupla Tributação
Aviso n.º 51/2014. D.R. n.º 84, de 2014-05-02, do Ministério dos Negócios Estrangeiros

Torna público que foram emitidas notas, em que se comunica terem sido cumpridas as respetivas formalidades 
constitucionais internas de aprovação do Acordo entre a República 
Portuguesa e o Estado do Qatar para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos 
sobre o Rendimento, assinado em Doha, a 12 de dezembro de 2011
Consultar documento original:http://bit.ly/1jS9Lqp

Aprovação do Regime Jurídico da Gestão de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos
Decreto-Lei n.º 67/2014. D.R. n.º 87, de 2014-05-07, do Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia

Aprova o regime jurídico da gestão de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, transpondo a Diretiva n.º 
2012/19/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012
Consultar documento original: http://bit.ly/1kwFRN4

Alteração ao Código do Trabalho
Lei n.º 27/2014. D.R. n.º 88, de 2014-05-08, da Assembleia da República 

Procede à sexta alteração ao Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro
Consultar documento original: http://bit.ly/1l4XHGX

Fixação da Percentagem do Fundo de Estabilidade Tributária
Portaria n.º 101-B/2014. D.R. n.º 91, 2.º Suplemento, de 2014-05-13, do Ministério das Finanças

Fixa a percentagem do Fundo de Estabilidade Tributária relativamente ao ano de 2013
Consultar documento original: http://bit.ly/1pEOHeV

Legislação | síntese maio 2014

20

26

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

Alteração à Portaria que aprova os modelos de pedido de emissão da declaração e de declaração relativos ao rendi-
mento anual bruto corrigido do agregado familiar do arrendatário
Portaria n.º 115/2014. D.R. n.º 103, de 2014-05-29, do Presidência do Conselho de Ministros e Ministérios das Finanças, do 
Ambiente, Ordenamento do Território e Energia e da Solidariedade, Emprego e Segurança Social

Primeira alteração à Portaria n.º 226/2013, de 12 de julho, que aprova os modelos de pedido de emissão da 
declaração e de declaração relativos ao rendimento anual bruto corrigido do agregado familiar do arrendatário, 
estabelecendo ainda os procedimentos de entrega do pedido e de emissão da declaração 
Consultar documento original: http://bit.ly/1oVlSek

Benefícios Fiscais ao Investimento (CFEI de 2013 e RFAI de 2010 e de 2013): Limites, acumulações e prioridades na 
dedução à coleta
Informação Vinculativa  -  Lei n.º 49/2013, de 16 de Julho, de 2014-05-08, da Autoridade Tributária Aduaneira

Consultar documento original: http://bit.ly/S7OSB1

IVA –Alojamento em estabelecimentos do tipo hoteleiro – Aluguer de quartos sem regime de alimentação
Informação Vinculativa – CIVA, Processo nº6350, de 2014-05-13, da Autoridade Tributária Aduaneira

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

IVA – Faturação – Exigibilidade do Imposto – Mercadoria à Consignação
Portaria n.º 101-B/2014. D.R. n.º 91, 2.º Suplemento, de 2014-05-13, do Ministério das Finanças

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

IVA - Cessões a título oneroso ou gratuito de estabelecimento comercial, da totalidade de um património ou de uma 
parte dele
Informação Vinculativa – CIVA , Processo nº6691, de 2014-05-23, da Autoridade Tributária Aduaneira

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

Legislação | síntese maio 2014

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 pertence 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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Luanda
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nº 35/37 Ingombota
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Sabia que...?
Sabia que também pode consultar o Calendário 
Fiscal no nosso website?
www.tgs-asa.pt/calendario-fiscal/ 


