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Rede tgs global posicionada em 18º no ranking da 
Accountancy Age

A rede tgs global está, pelo segundo ano consecutivo, em 18ª posição no 
Ranking 2015 TOP 20 Networks do Accountancy Age (revista Inglesa de 
renome direcionada a Contabilistas e Profissionais da área Financeira).

Face ao ano anterior, verificou-se um crescimento de cerca de 7% da rede 
tgs global.

Para mais informações: http://bit.ly/1MGkYhV

Exmas Senhoras e Senhores, 
Nesta 16.ª edição da nossa
newsletter, partilhamos convosco
a informação mais recente relativamente
ao SNC-2016 que entrará em vigor a partir
do dia 01 de janeiro de 2016 assim como
as principais obrigações fiscais
a cumprir durante o presente mês de
setembro tanto em Portugal como em Angola.
Como habitual, apresentamos também uma
síntese da legislação portuguesa publicada
no passado mês de agosto.

Desejamos-lhe uma boa leitura!
Manuel Alberto Soares, ROC nº 807
Sócio / Partner

Dear all,

In this 16th edition of our
monthly newsletter, we would
like to share with you the latest
news regarding the SNC-2016
(Accounting Normalization System)
that will enter into force in the 1st 
January 2016.
We also highlight the main tax
obligations during this month in 
Portugal and Angola and the most 
recent Portuguese legislation 
published on August 2015.

We wish you a good reading!

tgs global ranked as the 18th largest 
network worldwide

Accountancy Age, one of the UK 
renowned magazines for accountants 
and financial professionals has recently 
published that, for the 2nd consecutive 
year, tgs global is ranked TOP 18 as the 
largest network worldwide.

tgs global network grew about 7% 
when comparing with the previous 
year.

For any further information:
http://bit.ly/1MGkYhV
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Bélgica e Austrália entre os países membro da rede tgs

A rede internacional tgs global continua em franca expansão contando 
com a recente adesão de novos membros representantes da Bélgica e 
Austrália.

A Dnf Belgium, sediada na Antuérpia, conta com 50 anos de experiência 
nas áreas de:
> contabilidade  > auditoria
> fiscalidade  > consultoria

É ainda pioneira no seu país na prestação de serviços de e-accountancy.
Apesar da grande maioria dos seus clientes serem nacionais, a Dnf 
Belgium está a aumentar a sua carteira de clientes internacionais.

Saiba mais em: www.dnfbelgium.be

A Kelly + Partners é uma empresa australiana constituída em 2006 por 22 
sócios que trabalham em 10 escritórios situados no estado de Nova Gales 
do Sul nomeadamente, na cidade de Sydney.

Embora recente, a Kelly + Partners   já incorpora o TOP 30 das empresas 
Australianas. 

A sua abordagem consiste na integração das competências de uma equipa 
multidisciplinar de profissionais especializados que prestam serviços 
financeiros a pequenas e médias empresas e a pessoas individuais.

A sua base de clientes predominantemente constituída por pequenas e 
médias empresas nacionais, está continuamente a desenvolver-se a nível 
internacional. 

A nível internacional, a Kelly + Partners  presta serviços de preços de 
transferência, entre outros.

Saiba mais em: www.kellypartners.com.au
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tgs global welcomes new members 
from Belgium and Australia

tgs global network expands with new 
members: Dnf Belgium from Belgium 
and Kelly + Partners from Australia.

With 50 years of experience, Dnf 
Belgium is headquartered in Antwerp 
and provide accountancy, tax and legal 
compliance and advisory services.

Dnf Belgium is also a pioneer of 
e-accountancy services in Belgium. 

Despite having mainly a SME client 
base, it is also growing internationally.

www.dnfbelgium.be

Kelly + Partners is an Australian 
accounting firm launched in 2006 by 22 
partners who work from 10 offices in 
New South Wales, including Sydney.

Its fast growing turned now the 
company into a TOP 30 Australian firm.

Its unique approach combines the skills 
of a multi-disciplinary team who offers 
financial services not only to small and 
medium enterprises but also to 
individuals.

Despite Kelly + Partners’s client base 
being mainly composed by SME, it is 
been growing internationally. Among 
other services, the firm offers transfer 
pricing services.

www.kellypartners.com.au
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actividades de agricultura, prod. Animal, 
apicultura, caça, silvicultura, exploração 
florestal. Indústria piscatória e aquicultura;
c) Os pontos de venda de retalho que no seu 
conjunto , não apresentem no seu conjunto, 
vendas superiores a 300.000€ nem a 10% 
das vendas globais da respectiva entidade; e
d) Entidades cuja a actividade predominante 
seja consista na prestação de serviços em 
que no período de um exercício, o CMV e o 
CMC não exceda os 300.000 €  nem 20% dos 
custos operacionais.

Microentidades

O SNC - 2016 caracterizou o conceito de 
microentidades e define uma normalização 
contabilística específica e um modelo de 
relato financeiro próprio.
Normativo contabilísitico a aplicar nas 
microentidades: Devem aplicar a NC-ME . 
Por opção poderão aplicar a NCRF-PE ou  
NCRF. Nesse caso  na IES deverão explicitar a 
opção normativa (artigo 9º E 9º D).
Demonstrações financeiras obrigatórias:  
Balanço, Demonstração dos Resultados Por 
Naturezas  (artigo 11º).
Dispensado da elaboração do  o Anexo 
desde que procedam às seguintes 
divulgações no final do balanço:
a) Montante global dos compromissos 
financeiros, garantias ou ativos e passivos 
contigentes;
b) Montante dos adiantamentos e dos 
créditos concedidos aos membros dos 
órgãos de administração, de direcção ou 
supervisão; e
c) As informações da alínea d) do nº 5 do 
artigo 66º do CSC

[O número e o valor nominal ou, na falta de 
valor nominal, o valor contabilístico das 
quotas ou ações próprias adquiridas ou 
alienadas durante o período, a fração 
do capital subscrito que representam, os 
motivos desses atos e o respetivo preço, 
bem como o número e valor nominal ou 
contabilístico de todas as quotas e 
ações próprias detidas no fim do período]
As microentidades também estão dispensa-
das de apresentar o Relatório de Gestão 

Dispensa da aplicação do SNC- 2016

As seguintes entidades são dispensadas da 
aplicação do SNC - 2016:
- Pessoas singulares que não realizem um 
volume de negócios líquido superior a 
200.000€ nos últimos três anos (artigo 10º 
nº1 ).
- ESNL cujo o volume de negócios líquido 
não excede na média  nos ultimos três anos 
de 150.000€ (artigo 10º nº 2). Estas 
entidades deverão apresentar as contas em 
regime de caixa e divulgam os Pagamentos e 
Recebimentos / Património fixo / Direitos e 
compromissos futuros. (artigo 11º nº 6).

Definição de Pequeno Grupo - Limites
para consolidação - SNC - 2016

Caracterização de pequeno grupo:
Um pequeno grupo são grupos constituídos 
pela empresa-mãe e pelas empresas 
subsidiárias e incluir na consolidação e em 
que a base consolidada  à data do 
balanço da empresa-mãe não ultrapassem 
dois dos três limites seguintes (artigo 9º B 
nº 1):
- Total Balanço: 6.000.000€
- Volume de negócios líquido: 12.000.000€ 
- Nº médio de empregados: 50
Em dois anos consecutivos se os limites 
forem ultrapassados  no terceiro o grupo de 
empresasas já  não é considerado pequeno 
grupo (artigo 9º A).
Uma empresa mãe de um pequeno grupo, 
fica dispensada de elaborar as demon-
strações financeiras consolidadas de acordo 
com o SNC-2016 (artigo 7º nº 1).

Sistema de inventário permanente

Com o SNC -2016  as entidades obrigadas a 
adoptar  o sistema de inventário permanen-
te (artigo 12º) são as seguintes:as entidades 
a que seja aplicável o SNC ou as normas 
internacionais de contabilidade da EU ficam 
obrigadas a adotar o sistema de inventário 
permanente.
Ficam dispensadas a utilizar o sistema de 
inventário permanente:
a) As microentidades;
b) As entidadades que se dediquem às 

SNC-2016 - Instrumentos Contabilísticos

O  Sistema de Normalização Contabilística  a 
entrar em vigor e partir de 01 de Janeiro de 
2016 (daqui em diante designado por SNC - 
2016), foi instituído pelo Dec. Lei nº 
158/2009 de 13/07 republicado pelo Dec. 
Lei 98/2015 de 21/06.
O SNC-2016 assimila  transposição da Direti-
va Contabilísitica da EU, e é composta pelos 
seguintes intrumentos contabilísticos: (Dec. 
Lei nº 158/2009 de 13/07 republicado pelo 
Dec. Lei 98/2015 de 21/06 - Anexo- nº 1.3):
1) Bases para apresentação de 
demostrações financeiras (BADF);
2) Modelos de demonstrações financeiras 
(MDF);
3) Código de contas (CC)
4) Normas Contabilísticas de Relato 
Financeiro (NCRF);
5) Norma contabilística e de relato 
financeiro para as pequenas entidades 
(NCRF-PE);
6) Norma contabilística e de relato 
financeiro para entidades do setor não 
lucrativo (NCRF-ESNL);
7) Norma contabilística para as microenti-
dades (NC-ME); e
8) Normas interpretativas (NI).
9) Estrutura conceptual (EC) [documento 
autónomo]

Âmbito da aplicação do SNC-2016 
(artigo 3º)

A aplicação do SNC - 2016 é obrigatório para 
as seguintes entidades:
- Entidades abrangidas pelo Código das 
Sociedades Comerciais;
- Empresas individuais reguladas pelo 
código comercial;
- Estabelecimentos Individuais de respon-
sabilidade limitada;
- Empresas públicas;
- Cooperativas , exepto a quelas cujo ramo 
específico não permita sob qualquer forma, 
directa ou indirecta a distribuição de 
exdedentes;
- Agupamentos complementares de empre-
sas; e
- Entidades do sector não lucrativo (ESNL).
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Bélgica e Austrália entre os países membro da rede tgs

A rede internacional tgs global continua em franca expansão contando 
com a recente adesão de novos membros representantes da Bélgica e 
Austrália.

A Dnf Belgium, sediada na Antuérpia, conta com 50 anos de experiência 
nas áreas de:
> contabilidade  > auditoria
> fiscalidade  > consultoria

É ainda pioneira no seu país na prestação de serviços de e-accountancy.
Apesar da grande maioria dos seus clientes serem nacionais, a Dnf 
Belgium está a aumentar a sua carteira de clientes internacionais.

Saiba mais em: www.dnfbelgium.be

A Kelly + Partners é uma empresa australiana constituída em 2006 por 22 
sócios que trabalham em 10 escritórios situados no estado de Nova Gales 
do Sul nomeadamente, na cidade de Sydney.

Embora recente, a Kelly + Partners   já incorpora o TOP 30 das empresas 
Australianas. 

A sua abordagem consiste na integração das competências de uma equipa 
multidisciplinar de profissionais especializados que prestam serviços 
financeiros a pequenas e médias empresas e a pessoas individuais.

A sua base de clientes predominantemente constituída por pequenas e 
médias empresas nacionais, está continuamente a desenvolver-se a nível 
internacional. 

A nível internacional, a Kelly + Partners  presta serviços de preços de 
transferência, entre outros.

Saiba mais em: www.kellypartners.com.au

INFORMAÇÃO SUMÁRIA RELEVANTE SOBRE O SNC - 2016 
Em vigor a partir de 01 de Janeiro de 2016



Os instrumentos financeiros (incluindo 
investimentos em subsidiárias, associadas e 
empreendimentos conjuntos) na  regra 
geral  são mensurados ao custos menos 
perdas por imparidade.
Optativamente os investimentos em 
subsídiárias, associadas e empreendimen-
tos  conjuntos poderão ser mensurados ao 
MEP , devendo assim ser aplicável a toda a 
classe de activos.
Como exepção à regra geral os  investimen-
tos em subsídiárias e associadas e empreen-
dimentos conjuntos, os instrumentos de 
capital próprio de outra entidade são 
mensurados ao justo valor reconhecendo as 
alterações nos resultados desde que sejam 
negociados em mercado líquido e 
regulamentado.
Os Benefícios dos empregados  no  normati-
vo NCRF-PE só define a existência de 
benefícios a curto prazo dos empregados e 
benefícios de cessação de emprego.
Normas omissas na NCRF-PE face às NCRF: 
Activos Não Correntes Detidos para 
Venda,Perdas por imparidade (remetem 
para NCRF 12),exploração e avaliação de 
recursos minerais, matérias ambientais, 
Divulgações de partes relacionadas  (no 
entanto nas PE  é aplicável o artigo 66º A do 
CSC devendo efectuar as divulgações 
respectivas das partes relacionadas).

Diferenças Normativas Mais Relevantes 
Entre as NCRF /NC-ME:
No Activos fixos Tangíveis  o modelo de 
mensuração subsquente custo e não é 
permitido outro modelo. Só é permitido 
o método de depreciação em linha recta 
como método de depreciação . Não existe o 
conceito de perda por imparidade.
Nos Activos Intangíveis o modelo de mensu-
ração subsequente da revalorização não é 
permitido só o modelo do custo é permiti-
do.  Não existe o conceito de perda por 
imparidade.
O tratamento contabilístico dos impostos 
sobre o rendimento é o método do imposto 
a pagar.
Não existe conceito de activos e passivos 
contigentes nas NC-ME.
Os custos de empréstimos obtidos não são 
capitalizáveis em activos que se qualificam.
Activos e passivos financeiros (incluí instru-
mento de capital próprio de outras 
entidades) - são mensurados ao custo 

Caracterização das médias entidades:
Um entidade é média entidade  se à data do 
balanço se  não ultrapassem dois dos três 
limites seguintes (artigo 9º nº 2):
- Total Balanço: 20.000.000€
- Volume de negócios líquido: 40.000.000€
- Nº médio de empregados: 250
Em dois anos consecutivos se os limites 
forem ultrapassados  no terceiro a entidade 
já é considerada incluída na  categoria 
seguinte  (artigo 9º A).

Grandes Entidades

O SNC - 2016 caracterizou o conceito de 
grandes entidades e define uma normal-
ização contabilística específica e um modelo 
de relato financeiro próprio (que é igual à 
das médias entidades).
Normativo contabilístico a aplicar  às 
grandes entidades: NCRF.
Demonstrações financeiras obrigatórias:  
Balanço, Demonstração dos Resultados Por 
Naturezas, Demonstração das alterações no 
capital próprio, demonstração dos fluxos 
de caixa, Anexo (artigo 11º).
As grandes  entidades são obrigadas a 
apresentar o relatório de gestão nos termos 
do artigo 66º  do CSC.
Caracterização das grandes entidades:
Um entidade é grande  entidade  se à data 
do balanço se  ultrapassem dois dos três 
limites seguintes (artigo 9º nº 2):
- Total Balanço: 20.000.000€
- Volume de negócios líquido: 40.000.000€
- Nº médio de empregados: 250
Em dois anos consecutivos se os limites 
forem ultrapassados  no terceiro a entidade 
já é considerada incluída na categoria 
(artigo 9º A).

Diferenças Normativas Mais Relevantes 
Entre as NCRF / NCRF-PE:

Nos Activos Fixos Tangíveis o modelo de 
mensuração subsquente é o  custo ou 
alternativamente o modelo de revalorização 
quando existem diferenças significativas  
entre a quantia escriturada segundo o 
modelo do custo e o justi valor  dos dos 
activos.

No Activo Intangível o  modelo de mensu-
ração subsequente da revalorização não é 
permitido só o modelo do custo é permitido. 
No Impostos sobre o rendimento o  seu 
tratamento contabilístico , salvo disposição  
específica, é o método do imposto a pagar.

(aritgo 66º nº 6 do CSC).
Caracterização das micro entidades:
Um entidade é microentidade se à data do 
balanço , não ultrapassem dois dos três 
limites seguintes: (artigo 9º nº 1) 
- Total Balanço: 350.000€
- Volume de negócios líquido:  700.000€
- Nº médio de empregados: 10
Em dois anos consecutivos se os limites 
forem ultrapassados  no terceiro a entidade 
já é considerada incluída na categoria 
seguinte (artigo 9º A).

Pequenas Entidades

O SNC - 2016 caracterizou o conceito de 
pequenas entidades e define uma normal-
ização contabilística específica e um modelo 
de relato financeiro próprio.
Normativo contabilísitico a aplicar às PE:
A NCRF no entanto podem  optar alternati-
vamente  pelas NCRF-PE (Artigo 9º E 9º C).
Demonstrações financeiras obrigatórias:  
Balanço, Demonstração dos Resultados Por 
Naturezas, Anexo (artigo 11º).
As pequenas entidades são obrigadas a 
apresentar o relatório de gestão nos termo 
do artigo 66º  do Cód. Soc. Comerciais (CSC).

Caracterização das pequenas entidades:
Um entidade é pequena entidade  se à data 
do balanço se  não ultrapassem dois dos 
três limites seguintes (artigo 9º nº 2): 
- Total Balanço: 4.000.000€
- Volume de negócios líquido: 8.000.000€
- Nº médio de empregados: 50
Em dois anos consecutivos se os limites 
forem ultrapassados  no terceiro a entidade 
já é considerada incluída na categoria 
seguinte  (artigo 9º A).

Médias Entidades
O SNC - 2016 caracterizou o conceito de 
médias entidades e define uma normal-
ização contabilística específica e um modelo 
de relato financeiro próprio (que é igual à 
das grandes entidades).
Normativo contabilísitico a aplicar  às 
médias entidades: NCRF.
Demonstrações financeiras obrigatórias:  
Balanço, Demonstração dos Resultados Por 
Naturezas, Demonstração das alterações no 
capital próprio, demonstração dos fluxos 
de caixa, Anexo (artigo 11º).
As médias entidades são obrigadas a 
apresentar o relatório de gestão nos 
termo do artigo 66º  do CSC.
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sujeitos a ajustamentos de eventuais perdas 
por imparidade.
Realativamente aos benefícios dos empre-
gados  o normativo NC-ME só define a 
existência de benefícios a curto prazo dos 
empregados e benefícios de cessação de 
emprego.
Normas omissas na NCRF-PE:  Divulgações 
de partes relacionadas, ANCDV, Perdas por 
impridade (não existe esse conceito nas 
normas), exploração e avaliação de recursos 
minerais, matérias ambientais, contratos de 
construção, agricultura, acontecimentos 
após a data do balanço.

Diferenças Normativas Mais Relevantes 
Entre as NCRF - 2010 / NCRF -2016

As normas contabilísticas de relato 
financeiro  (NCRF)  a entrar em vigor a parir 
de 01 de Janeiro de 2016 apresentam 
algumas diferenças face às anteriores NCRF
que foram aplicáveis nos períodos entre 01 
de Janeiro de 2010 a 31 de Dezembro de 
2015 que a seguir se apresentam:
- Os Ativos Intangíveis com vida útil indefeni-
da devem ser amortizados obrigatoria
mente num prazo máximo de 10 anos.
- Amortização do Goodwill  num prazo 
máximo de 10 anos e separado da quantia 
do investimento- NCRF 14 (§ 46) e NCRF 13 
(§ 52)
- Capitalização dos custos de empréstimos 
em activos que se qualificam  deixa de ser 
opção e passam a ser obrigatórios- NCRF 10
- Mensuração subsequente de activos e 
passivos financeiros  sofreu modificação - 
(NCRF 27 § 11).
a) Regra Geral : Justo Valor  
b) Exepções: 
Inst Cap. Prop. De outra entidade sem 
fiabilidade na  mensuração  -  Custo-perdas  
por imparidade;  Contratos para conceder 
ou contrair emprestimos em que a entidade 
designe no momento do seu reconhecimen-
to  inicial que seja ao  Custo-Perdas impari-
dade; Activos  finaceiro  designados no 
momento do seu reconhecimento inicial  
para serem mensurados  ao custo amortiza-
do; Activos  financeiros não derivados 
detidos até à  maturidade  os quais deverão 
ser reconhecidos ao  custo amortizado.
- Modificação dos critérios de cobertura de 
compromissos firmes (NCRF 27 § 38)

- Determinação da imparidade de activos 
financeiros mensurados ao custo.  (NCRF 27 
§ 28 b))
- Propriedades de investimento em 
construção passam a estar abrangidas pela 
NCRF 11 (§ 8 e))
- Tratamento contabilísitico dos benefícios 
de cessação de emprego (NCRF 28 §§ 125 a 
128).
- Foi acrescentado o conceito de  de resulta-
do por acção básico (NCRF 1 § 35).
- Foram descritas pormenorizadamente  as 
isenções e as proibições da NCRF 3 (§§ 11 e 
10).
- Inclusão na NCRF 28 dos parágrafos 
relativos ao tratamento contabilístico dos 
planos de benefício definido (§§ 41 a 123).
- Custos directamente relacionados com  
com a aquisição de uma concentração de 
actividades empresariais passam a ser 
reconhecidos como gastos do período 
exepto dos custos de emissão  de valores 
mobiliários representativos  de dívida eou de 
capital próprio deverão ser reconhecidos 
nos termos da NCVRF 27 (NCRF 14 § 19).
- As divulgações  obrigatórias ( no Anexo) das 
diferentes NCRFs deixam de estar incluídas 
no texto das  NCRFs e passa e estar patentes 
na portaria que instituíu o MDF.
- Na apresentação do Balanço o capital 
subscrito e não realizado passa a estar 
apresentado no balanço no capital próprio 
sendo reconhecido numa conta de activo o 
valor por realizar de capital.
- NCRF 22 - Alteração do nome da norma 
para " Subsídios e outros apoios das 
entidades públicas".  No texto da norma a 
expressão  "governo" é substituída por 
"Entidades públicas".

Toda esta informação não dispensa a 
leitura  integral da legislação e do

normativo contabilístico.

Artigo elaborado em 25/09/2015  por: Tiago Jorge - Auditor Supervisor  da 
TGS ASA, Docente do Ensino Superior Público, Contabilista Certificado

Para mais informações por favor contacte:
tiago.jorge@tgs-asa.pt
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> IRC/IRS/Seg. Social - Entrega da Declaração Mensal de Remune- 
rações (DMR), referentes a agosto’15

> IVA  - Envio da Declaração IVA Mensal e anexos, referente ao mês 
de julho’15
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Fiscalidade | Portugal Tax | Portugal

20
> IRS/IRC/Imposto de Selo  - Pagamento e envio das importâncias 
retidas, referentes a agosto’15

> Segurança Social  - Pagamento das contribuições relativas a 
agosto’15

> IVA - Envio da Declaração Recapitulativa Mensal referente a 
agosto’15 (transmissões intracomunitárias e prestações de serviços)

30
> IRC/IRS  - Declaração de rendimentos pagos ou colocados à 
disposição de sujeitos passivos não residentes em julho’15
(Modelo 30)

> IRC  - 2.º Pagamento por conta (Modelo P1)

> Derrama Estadual  - 2.º Pagamento adicional por conta (Modelo P1)

25
> IVA  - Comunicação dos elementos das faturas (SAFT) referentes a 
agosto’15

Resumo Calendário Fiscal - Setembro 2015
Portugal

TAx Calendar - September 2015
Portugal

until 10th

> CIT/PIT/Social Security – Monthly 
statement of remuneration submission
regarding August’15
> VAT – Filing of monthly VAT return and 
annexes regarding July’15

until 20th

> PIT/CIT /Stamp Duty – Payment of 
withholding taxes (corporate and personal 
income tax), and Stamp Duty, regarding 
August’15
> VAT – Filing of August’15 recapitulative 
statement (intra-Community supplies of 
goods and services)
> Social Security – Payment of contribu-
tions, regarding August’15

until 25th

> VAT – Reporting of invoices and payment 
receipts (SAFT) related to August’15

until 30th

> CIT/PIT – Statement of income paid or 
placed at the disposal of non resident 
entities in July’15 (Form 30)
> CIT– 2nd payment on account (Form P1)
> State Surtax – 2nd additional payment 
on account (Form P1)

Fiscalidade | Angola Tax | Angola

Resumo Calendário Fiscal - Setembro 2015
Angola

Tax Calendar - September 2015
Angola

Até ao dia  10

> Pagamento das Contribuições da Segurança Social referente a Agosto 

Até ao dia 30

> Data Limite do pagamento dos impostos referentes a Agosto:
 - 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 Contribu-
tions regarding August

until 30th
> August tax payment deadline:
- Corporate Income Tax (II)
- Personal Income Tax (IRT)
- Stamp Duty (IS)
- Consumption Tax  (IC)
- Urban Property Tax (IPU)
- Capital Application Tax (IAC)
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Criação da Medida Cheque-Formação
Portaria n.º 229/2015  - D.R. n.º 149/2015, Série I de 2015-08-03, do Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social

Consultar documento original: http://bit.ly/1JBN6ju

Fixação do valor da taxa de Segurança Alimentar Mais para o ano de 2015
Portaria n.º 233/2015 - D.R. n.º 153/2015, Série I de 2015-08-07, dos Ministérios das Finanças e da Agricultura e do Mar

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

Fixação da taxa das rendas condicionadas
Portaria n.º 236/2015 - D.R. n.º 91, Série I de 2015-08-10, dos Ministérios das Finanças e do Ambiente, Ordenamento do 
Território e Energia

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

Regime do subsídio de renda a atribuir aos arrendatários com contratos de arrendamento para habitação
Decreto-Lei n.º 156/2015  - D.R. n.º 154/2015, Série I de 2015-08-10, do Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e 
Energia

Estabelece o regime do subsídio de renda a atribuir aos arrendatários com contratos de arrendamento para habitação, celebra-

dos antes de 18 de novembro de 1990, em processo de atualização de renda, e o regime de determinação do rendimento anual 

bruto corrigido

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

Normas Comuns sobre o Fundo Social Europeu
Portaria n.º 242/2015 - D.R. n.º 157/2015, Série I de 2015-08-13, da Presidência do Conselho de Ministros

Primeira alteração ao Regulamento que estabelece Normas Comuns sobre o Fundo Social Europeu, adotado pela Portaria n.º 

60-A/2015, de 2 de março

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

Estatuto da Ordem dos Economistas
Lei n.º 101/2015 - D.R. n.º 162/2015, Série I de 2015-08-20, da Assembleia da República

Primeira alteração ao Estatuto da Ordem dos Economistas, em conformidade com a Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro, que 

estabelece o regime jurídico de criação, organização e funcionamento das associações públicas profissionais

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

Legislação | síntese agosto 2015

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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Sabia que...? / Did you know...?
Sabia que a periexpert é uma empresa Angolana que presta serviços de consultoria 
e de gestão e que está associada à tsg asa?
Iremos disponibilizar mais informações brevemente!

Did you know that periexpert is an Angolan company associated to
tgs asa that offers consulting and accountancy services?
More details coming soon!

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

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.

geral@periexpert-ao.com | (+244) 913 018 871 | www.periexpert-ao.com (under construction) 
Condomínio Belas Business Park, Ed. Bengo,  5.º andar, 502 e 503, Talatona, Luanda, Angola


