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tgs cbpc (Angola) lança website
Temos o prazer de anunciar o lançamento do website da tgs cbpc 
disponível desde o ínício do presente mês em www.tgs-cbpc.com/ao em 
duas línguas: português e inglês.
O website pretende disponibilizar informações sobre legislação, fiscalidade 
e todos os serviços oferecidos pela empresa, constituindo assim um ponto 
de contacto fundamental entre a tgs cbpc, os seus clientes e potenciais 
clientes. 

Exmas Senhoras e Senhores, 

É com enorme prazer que nesta 4ª edição
da nossa newsletter anunciamos o lançamento
do website da tgs cbpc (Angola): www.tgs-cbpc.com/ao
Como habitual, partilhamos também as principais
notícias fiscais referentes ao passado mês de julho.
Conheça ainda a LOGISTEMA, empresa portuguesa 
em destaque nesta edição da tgs info e fique a par 
das principais obrigações fiscais a cumprir durante o 
presente mês de agosto tanto em Portugal como em 
Angola.

Desejamos-lhe uma boa leitura e umas ótimas férias, 
se for o caso!
Manuel Alberto Soares, ROC nº 807
Sócio / Partner

Dear all,

We are pleased to announce in this 
4th edition, the launch of tgs cbpc 
(Angola) website:
www.tgs-cbpc.com/ao
As usual, we also share the main 
tax news regarding July and tax 
obligations during August in 
Portugal and Angola.
Find out more about LOGISTEMA,
a Portuguese company that offers 
logistic and supply chain manage-
ment solutions worldwide.

We wish you a good reading and a 
great holiday!

tgs cbpc (Angola) launches website

We are pleased to announce the 
launch of tgs cbpc website 
www.tgs-cbpc.com/ao currently 
available in two languages: Portuguese 
and English.
The website aims to provide relevant 
information on legislation, taxation and 
all the services offered by the company.
The website is also an important touch 
point between tgs cbpc , its clients and 
potential ones.
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LOGISTEMA - Supply chain & logistics consulting

A LOGISTEMA é uma empresa portuguesa de consultoria em Supply Chain 
Management (SCM) e Logística que conta com mais de 20 anos de 
experiência a pensar e fazer logística em vários países como Portugal, 
Espanha, Brasil e Angola.
As competências percorrem toda a cadeia de valor da Supply Chain 
Management (SCM) e da Logística permitindo apoiar todos os projetos de 
transformação de cadeias logísticas desde a conceção até à sua implemen-
tação, com soluções que dotam as empresas de um controlo efetivo sobre 
a sua cadeia de abastecimento por via da implementação de processos 
que permitem uma visibilidade integrada.
Com soluções de consultoria em SCM e Logística, tecnologias e sistemas 
de informação e formação, a LOGISTEMA apoia os seus clientes na criação 
de valor através da reengenharia logística e de planeamento das cadeias

de abastecimento que visam a sustentabilidade empresarial do ponto de 
vista económico, financeiro e social.
Presentes no mercado angolano desde 2004, a LOGISTEMA tem desen-
volvido projetos de conceção dos sistemas logísticos em empresas, 
angolanas e portuguesas, que face a uma evolução do negócio e requisitos 
de crescimento estão orientadas para uma melhoria da eficiência logística 
focada na:

• definição e implementação de processos logísticos de acordo com as 
melhores práticas para o setor de atividade em que se inserem gerando 
um aumento da produtividade e consequentemente do nível de serviço 
aos seus clientes;

• na construção e/ou re-construção de infra-estruturas logísticas de 
suporte às operações, 

• na implementação de sistemas de informação e tecnologias associadas 
que visam a integração das atividades logísticas e, obviamente;

• nos recursos humanos destinados à execução das operações.

O vasto conhecimento do mercado angolano tem funcionado como uma 
forte alavanca na decisão dos clientes em apostar na LOGISTEMA como a 
empresa parceira para conceber e implementar soluções logísticas inova-
doras e eficientes. Os desafios dos clientes são encarados como o próprio 
desafio da empresa, na medida em que cada projeto é entendido como o 
projeto chave e único.

Saiba mais sobre a LOGISTEMA em: www.logistema.pt 

tgs asaAgosto / August 2014 tgs cbpc&Portugal • Angola

www.tgs-cbpc.com/ao
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New York City hosts TGS Global 
Annual Conference

New York city will host the tgs global 

Annual Conference held on 13th and 

14th November. The Conference will 

bring together network representives 

from all over the world including tgs asa 

(from Portugal) and tgs cbpc (from 

Angola).

Beginning in 2012, tgs global is now 

ranked as the 18th largest global 

accountancy network in the 2014 

Accountancy Age survey of the top 20 

international networks and is also  

named as a finalist for the “Rising Star 

Network” Award in the International 

Accounting Bulletin Awards (IAB) for 

2014.
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de valor através da reengenharia logística e de planeamento das cadeias
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Presentes no mercado angolano desde 2004, a LOGISTEMA tem desen-
volvido projetos de conceção dos sistemas logísticos em empresas, 
angolanas e portuguesas, que face a uma evolução do negócio e requisitos 
de crescimento estão orientadas para uma melhoria da eficiência logística 
focada na:

• definição e implementação de processos logísticos de acordo com as 
melhores práticas para o setor de atividade em que se inserem gerando 
um aumento da produtividade e consequentemente do nível de serviço 
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• nos recursos humanos destinados à execução das operações.

O vasto conhecimento do mercado angolano tem funcionado como uma 
forte alavanca na decisão dos clientes em apostar na LOGISTEMA como a 
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Cidade de Nova Iorque acolhe 
Conferência Anual da rede TGS 
Global
A Conferência Anual da rede tgs global irá 
decorrer nos dias 13 e 14 de Novembro, 
na cidade de Nova Iorque. 
A Conferência contará com a presença 
dos vários representantes das empresas 
dos vários países que pertencem à rede, 
nomeadamente, a tgs asa (representante 
em Portugal) e a tgs cbpc (representante 
em Angola). 
Constituída em 2012, a rede tgs global 
está neste momento posicionada em 18.º 
lugar no top 20 das redes internacionais 
segundo o“International Network Accoun-
tancy Age World Survey 2014” e está 
nomeada como finalista para o prémio 
“Rising Star Network 2014” do  Interna-
tional Accounting Bulletin (IAB) Awards 
2014.

Clientes & Parceiros em Destaque Clients & Partners

LOGISTEMA - Supply chain
& logistics consulting

LOGISTEMA is a Portuguese  firm that 
provides supply chain management 
(SCM) and logistics consultancy 
services. 
With more than 20 years of experience, 
LOGISTEMA has operated in several 
countries namely Portugal, Spain, Brazil 
and Angola.
Its skills allows to support all supply 
chain transformations projects from 
design to implementation using 
solutions that provide an effective 
control and integrated visibility of all 
supply chain processes.
With its SCM, logistic, technologies and 
information systems and training 
consulting solutions, LOGISTEMA 

supports its clients in creating value
through logistics reengineering and 
supply chains planning that seek for 
corporate sustainability in economic, 
financial and social terms.
Present in the Angolan market since 
2004, LOGISTEMA has developed 
designing logistic systems projects for 
both Portuguese and Angolan compa-
nies. Due to the economic growth of 
Angola, companies are more oriented 
to improve their logistics’ eficiency. The 
deep market nowledge of LOGISTEMA 
leverages customers’ decisions when 
choosing a partner to develop innova-
tive and efficient logistic systems.  
LOGISTEMA embraces each customer‘s 
challenge as its own challenge, a key 
and unique project.
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Contactos/Contacts:

Rua Conselheiro Lopo 

Vaz, Lote D, Loja E, 

1800-142 Lisboa

t. (+351) 218 540 850

e. geral@logistema.pt
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Fiscalidade | Portugal Tax | Portugal

Resumo Calendário Fiscal - Agosto 2014
Portugal

> IRC/IRS/Seg. Social - Entrega da Declaração Mensal de Remune- 
rações (DMR), referentes a julho’14

> IVA  - Envio da Declaração IVA Mensal e anexos, referente ao mês 
de junho’14

11

> IVA  - Envio da Declaração do 2º Trimestre e Anexos18

TAx Calendar - August 2014
Portugal

until 11th

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

until 18th

> VAT – Filing of Quarterly VAT Return,

regarding 2nd quarter’14
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Fiscalidade | Portugal Tax | Portugal

until 20th

> PIT/CIT /Stamp Duty – Payment of 
withholding taxes (corporate and 
personal income tax), and Stamp Duty, 
regarding July’14
> VAT – Filing of July’14 recapitulative 
statement (intra-Community supplies of 
goods and services)  - and 2nd quarter
> Social Security – Payment of contribu-
tions, regarding July’14

until 25th

> VAT – Reporting of invoices and 

payment receipts related to July’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)

tgs asaAgosto / August 2014 tgs cbpc&

Resumo Calendário Fiscal - Agosto 2014
Angola

Até ao dia  8 

> Pagamento das contribuições da Segurança Social referente ao 

mês de julho’14

Até ao dia 29

> Data Limite do pagamento dos impostos referentes a julho:

 • Imposto sobre os rendimentos de Trabalho (IRT)

 • Imposto de Selo (IS)

 • Imposto de Consumo (IPC)

 • Imposto Predial Urbano (IPU)

Fiscalidade | Angola Tax | Angola

TAX Calendar - August 2014
Angola

until 8th

> Payment of Social Security Contributions 
regarding July

until 29th
> July tax payment deadline:
- Personal Income Tax 
- Stamp Duty
- Consumption Tax 
- Urban Property Tax

31
> IRC/IRS  -  Declaração de rendimentos pagos ou coloca-
dos à disposição de sujeitos passivos não residentes

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

20
> IRS/IRC/Imposto de Selo  - Pagamento e envio das 
importâncias retidas, referentes a julho’14

> IVA - Envio da Declaração Recapitulativa Mensal 
(julho’14)  - transmissões intracomunitárias e prestações 
de serviços - e Trimestral

> Segurança Social  - Pagamento das contribuições relativas 
a julho’14
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Requisitos Técnicos dos Programas de Faturação
Despacho n.º 8632/2014, D.R.de 3 de Julho, do Diretos Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira

Determina quais os requisitos técnicos, para cumprimento da alínea e) do artigo 3.º da Portaria n.º 363/2010, de 23 
de junho, dos programas de faturação e equiparados, ainda que já certificados
Consultar documento original: http://bit.ly/1qYnHJd

Operações de capitalização de instituições de crédito com recurso a investimento público
Portaria n.º 140/2014. D.R. n.º 129, Sde 2014-07-08, do Ministério das Finanças

Define os procedimentos necessários à execução da Lei n.º 63-A/2008, de 24 de novembro, com a redação

introduzida pela Lei n.º 1/2014, de 16 de janeiro, no âmbito de operações de capitalização de instituições de crédito 
com recurso a investimento público 
Consultar documento original: http://bit.ly/X9iWzA

Governo autorizado a aprovar um novo Código Fiscal do Investimento e a alterar o Estatuto dos Benefícios Fiscais
Lei n.º 44/2014. D.R. n.º 132, de 2014-07-11, da Assembleia da República

Autoriza o Governo a aprovar um novo Código Fiscal do Investimento e a alterar o Estatuto dos Benefícios Fiscais, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de julho
Consultar documento original: http://bit.ly/1ubgfLe

Criação da Medida Estímulo Empresa
Portaria n.º 149-A/2014. D.R. n.º 141, Suplemento,de 2014-07-24, do Ministério da Solidariedade, Emprego e
Segurança Social 
Consultar documento original: http://bit.ly/1uzTvlz

Alteração à Medida Estágios Emprego
Portaria n.º 149-B/2014. D.R. n.º 141, Suplemento, de 2014-07-24, do Ministério da Solidariedade, Emprego e
Segurança Social 

Segunda alteração à Portaria n.º 204-B/2013, de 18 de junho, que cria a medida Estágios Emprego
Consultar documento original: http://bit.ly/1olQ5Df

Governo autorizado a alterar Regime Geral das Instituições  de Crédito e Sociedades Financeiras, ao Código dos 
Valores Mobiliários e decretos-lei 
Lei n.º 46/2014. D.R. n.º 143, de 2014-07-28, da Assembleia da República

Autoriza o Governo, no âmbito da transposição da Diretiva n.º 2013/36/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 26 de junho, a proceder à alteração ao Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de dezembro, ao Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de novembro, às Leis n.os 25/2008, de 5 de junho, e 28/2009, de 19 de junho, e aos 
Decretos-Leis n.os 260/94, de 22 de outubro, 72/95, de 15 de abril, 171/95, de 18 de julho, 211/98, de 16 de julho, 
357-B/2007 e 357-C/2007, de 31 de outubro, 317/2009, de 30 de outubro, e 40/2014, de 18 de março
Consultar documento original: http://bit.ly/1nDfceS

Criação da Medida Emprego Jovem Ativo
Portaria n.º 150/2014. D.R. n.º 145,de 2014-07-30, do Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social 
Consultar documento original: http://bit.ly/1sIsQ6G

Legislação - Portugal | síntese julho 2014

20

26
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Nota: Esta síntese não dispensa a leitura cuidada dos documentos que lhe deram origem.

Criação do Programa Investe Jovem
Portaria n.º 151/2014. D.R. n.º 145, Série I de 2014-07-30, do Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social 
Consultar documento original: http://bit.ly/Vb8kyf

Código Imposto de Selo - Doação de bem Imóvel a ascendentes
Informação Vinculativa  - Código do Imposto de Selo  -  Processo 30159/2014, de 2014-07-08 da Autoridade Tributária Aduaneira

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

Código Imposto de Selo - Seguro - Caução
Informação Vinculativa  - Código do Imposto de Selo  - Processo 2012002303 - IVE n.º 3779 , de 2014-07-08 da Autoridade 
Tributária Aduaneira

Consultar documento original: http://bit.ly/1r16muI

Legislação - Portugal | síntese julho 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 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 

Lisboa

R. Julieta Ferrão, nº12, 304
1600-131 Lisboa, Portugal

(+351) 217 996 310
geral@tgs-asa.pt

Leiria

Parque Empresarial Eirena
R. Casal Cego, CC1 Covinhas

2420-315 Leiria, Portugal

(+351) 244 849 250
geral@tgs-asa.pt

Luanda

R. Cónego Manuel das Neves
nº 35/37 Ingombota

Luanda, Angola
(+244) 940 871 849

geral@tgs-cbpc.com
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Sabia que...?
Sabia que pode consultar diversos documentos 
elaborados pela tgs asa e tgs cbpc na área 
Publicações dos respetivos websites?
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