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Exmas Senhoras e Senhores, 

Temos o prazer de divulgar a nossa
newsletter mensal que completou
1 ano de edições neste mês de maio!
Para além das principais notícias
fiscais relativas ao passado mês de abril,
partilhamos algumas novidades sobre a rede tgs.
Conheça ainda a Aberta Nova, sociedade florestal
em destaque nesta edição e fique a par das principais 
obrigações fiscais do presente mês de maio a cumprir 
tanto em Portugal como em Angola.

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

Dear all,

We are pleased to share with you 
our monthly newsletter that has 
just completed 1 year!

In addition to the main tax news 
regarding April we also share 
with you some news about the 
tgs network.

Also, discover more about Aberta 
Nova, the portuguese company
highlighted in this tgs info 
edition.

We wish you a good reading!
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Portugal • Angola

Frankfurt acolheu a Conferência Europeia da TGS Global

A cidade alemã de Frankfurt acolheu neste mês de maio, a Conferência 
Europeia da rede tgs global.

A Conferência realizou-se durante os dias 11 e 12 de maio nas instalações 
do Hotel Hilton Frankfurt Airport e contou com a presença de 52 represen-
tantes de 21 empresas membro de toda a Europa, incluindo a tgs asa.

Richard Keys, CEO da tgs global comentou: “Estamos muito satisfeitos com 
o sucesso da nossa conferência europeia. As empresas membro foram 
capazes de partilhar conhecimentos e experiências aumentando assim a 
nossa capacidade de dar resposta aos clientes dentro desta região.”

Frankfurt hosted the TGS Global

European Conference

This month, Frankfurt city (Germany) 

hosted the tgs global European 

Conference that took place on May 11 

and 12 at the Hilton Frankfurt Airport 

Hotel. 

The Conference counted with the 

presence of 52 delegates representing 

21 member firms across Europe, 

including tgs asa.

Richard Keys, CEO of tgs global 

commented: “We are delighted with 

the success of our recent European 

conference ...” 
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tgs global continua em crescimento: Malta, Índia e Qatar 
são os novos países membro da rede

A rede internacional tgs global continua em crescimento contando com a 
adesão recente de novos membros representantes de Malta, Índia e Qatar. 

A NOUV MT, sediada em St. Julian’s (Malta) oferece serviços de contabili-
dade e consultoria a clientes nacionais e internacionais contando com a 
vasta experiência no setor dos seus três sócios. 

“Os nossos serviços de consultoria oferecem aos clientes  as ferramentas e 
aconselhamento necessários para o processo de tomada de decisões de 
negócios. Auxiliamos os nossos clientes na tomada de decisões estratégi-
cas, financeiras e operacionais. Temos o orgulho de proporcionar o apoio 
necessários aos nossos clientes para que cresçam com sucesso a longo 
prazo.”

Saiba mais em: www.nouvconsulting.com

A K G Somani & Co é constituída por 12 sócios e cerca de 100 colaboradores 
distribuídos pela sede em Deli e os escritórios em Bombaim.

A K G Somani & Co oferece uma vasta gama de serviços nas áreas de  
contabilidade, auditoria, fiscalidade, assurance, consultoria de negócios e 
serviços de back office para uma grande variedade de empresas e institu-
ições financeiras em toda a Índia. 

O sócio-gerente da K G Somani & Co é o ex-presidente do Instituto dos 
Revisores de Contas da Índia.

Saiba mais em: www.kgsomani.com

A TGS Fuad Abdul Kareem & Partners, fundada por 3 sócios, encontra-se 
sediada em Doha, capital do Qatar e presta serviços nas áreas de contabili-
dade, auditoria, fiscalidade e consultoria.

“Pertencer à rede tgs global irá possibilitar-nos a capitalização da nossa 
marca e proporcionar-nos inúmeras oportunidades de negócios além 
fronteiras.”

Saiba mais em: www.tgsfuad-qatar.com

TGS Global network expands with new 

members from Malta, India and Qatar

TGS Global network has recently added 

three member firms from Malta, India 

and Qatar.

NOUV MT is the new tgs member firm 

in Malta. Based in St. Julian’s, its three 

partners have extensive professional 

and industry experience. 

NOUV MT provides accounting and 

consultancy services to both local and 

international clients. 

“Our business consultancy services 

provide clients with the tools and 

advice necessary to make informed 

business decisions. We assist clients in 

strategic and financial as well as opera-

tional decision making. ”

www.nouvconsulting.com

K G Somani & Co is the new tgs member 

firm in India. Its is composed by 12 

partners and over 100 staff , with head-

quarters in Delhi and offices in Mumbai.

K G Somani & Co provides a wide range 

of accounting, audit, taxation, 

assurance, business advisory and back 

office services to a variety of companies 

and financial institutions across India. 

Managing Partner Mr. K.G. Somani is a 

past President of the Institute of 

Chartered Accountants of India. 

www.kgsomani.com

TGS Fuad Abdul Kareem & Partners, 

based in Doha, is the first tgs member 

firm in Qatar. Services provided: audit, 

accountancy, tax and consultancy.

“Joining TGS Global will enable us to 

capitalise on our new brand and the 

many opportunities for cross-border 

business.”

www.tgsfuad-qatar.com
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ABERTA NOVA - an innovative forestry 
model

“Herdade Aberta Nova”, located in 

Grândola near Melides, has developed 

an innovative forestry and agricultural 

model in Portugal also pioneer in the 

region.

The model is based on production, 

processing and giving added value to 

local resources promoting a sustainable 

development and social well-being 

through a deep involvement with the 

local community.

Aberta Nova’s concept also aims to 

contribute to new knowledge through 

the development of scientific research 

projects in collaboration with partners 

namely Universities.

Aberta Nova develops the following 

activities:

> Forestry Activities 

> Organic Production

> Scientific Research

Clientes & Parceiros em Destaque Clients & Partners

ABERTA NOVA - modelo de exploração �orestal inovador

A Herdade Aberta Nova, situada no Concelho de Grândola, junto a 
Melides tem desenvolvido um modelo de exploração florestal e agrícola 
inovador em Portugal e pioneiro na região.

Este modelo passa pela produção, transformação e valorização das 
matérias-primas promovendo assim o desenvolvimento sustentável local 
sem esquecer ainda o bem-estar social através da interação e 
envolvimento com a comunidade local.

O conceito Aberta Nova pretende também contribuir para novos conhe-
cimentos nestas áreas através do desenvolvimento de projetos de inves-
tigação científica e colaboração com parceiros, nomeadamente, Univer-
sidades.

Atualmente, a Aberta Nova desenvolve as seguintes atividades:

> Atividades Florestais: gestão e exploração florestal de forma ecológica

> Produção Biológica: investigação e comercialização
  • Agricultura Biológica
  • Ervas Aromáticas e Medicinais
  • Apicultura
  • Viveiro de Plantas Biológicas

> Laboratório Vivo: experimentação e investigação 
  • Aquaponia
  • Central de Biomassa

Saiba mais em / Read more at: www.abertanova.pt
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Fiscalidade | Portugal Tax | Portugal

Resumo Calendário Fiscal - Maio 2015
Portugal

> IRC/IRS/Seg. Social - Entrega da Declaração Mensal de 
Remunerações (DMR), referentes a abril’15

> IVA  - Envio da Declaração IVA Mensal e anexos, referente ao mês de 
março’15

11

> IRC  - Envio da Declaração Modelo 22 relativa a 2014, Pagamento

do IRC, da Derrama e da Derrama Estadual

> IRS  -  Modelo 3 e anexos - 2ª fase (restantes categorias) - trans-

missão eletrónica- referente a 2014

> IRS/IRC  - Declaração de rendimentos pagos ou colocados à 

disposição de sujeitos passivos não residentes (Modelo 30)

31

Resumo Calendário Fiscal - Maio 2015 - Angola

Até ao dia  10
> Pagamento das contribuições da Segurança Social referente ao mês de 
Abril’15
Até ao dia 29
> Data Limite do pagamento dos impostos referentes a Abril:
 • Imposto sobre os Rendimentos de Trabalho (IRT)
 • Imposto de Selo (IS)
 • Imposto de Consumo (IPC)
 • Imposto Predial Urbano (IPU)
 • Imposto sobre a Aplicação de Capitais (IAC)
Até ao dia 31
> Apresentação e pagamento da Declaração Modelo 1 (Grupo A)

Fiscalidade | Angola Tax | Angola

TAX Calendar - May 2015 - Angola
until 10th
> Payment of Social Security Contribu-
tions regarding April’15

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

until 31st
>  Form 1: submission and payment 

> IVA  - Envio e pagamento envio da declaração IVA trimestral (1.º 
Trim. 2015) e anexos

> INTRASTAT  - Envio do INTRASTAT

15

25 > IVA  - Comunicação dos elementos das faturas (SAFT)

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

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

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

20

Tax Calendar - May 2015 | Portugal

until 11th
> CIT/PIT/Social Security – Monthly 
statement of remuneration submission 
regarding April’15
> VAT – Filing of monthly VAT return 
and annexes regarding March’15

until 15th
> VAT - Filing and payment of quarterly 
(1st Q 2015) VAT Return and annexes
> INTRASTAT submission

until 20th
> PIT/CIT /Stamp Duty – Payment of 
withholding taxes (corporate and 
personal income tax), and Stamp Duty
> VAT – Filing of monthly recapitulative 
statements
> Social Security – Payment of contribu-
tions

until 25th
> VAT – Reporting of invoices and 
payment receipts

until 31st
> CIT – Delivery and payment of the 
Income Statement (Form 22) related to 
2014
> PIT – Form 3 and annexes (all 
categories) regarding 2014
>  PIT/CIT– Statement of income paid 
or placed at the disposal of non 
resident (Form 30)
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Fundo de Reestruturação do Setor Solidário
Decreto-lei n.º 44/2015 - D.R. n.º 64/2015, Série I de 2015-04-01, do Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social 

Procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 165-A/2013, de 23 de dezembro, que cria o Fundo de Reestruturação 
do Setor Solidário e estabelece o seu regime jurídico
Consultar documento original: http://bit.ly/1yODYol

PDR 2020 - Programa de Desenvolvimento Rural do Continente
Portaria n.º 107/2015 - D.R. n.º 71/2015, Série I de 2015-04-13, do Ministério da Agricultura e do Mar

Estabelece o regime de aplicação da operação 3.2.2, «Pequenos investimentos na exploração agrícola», e da operação 
3.3.2, «Pequenos investimentos na transformação e comercialização de produtos agrícolas», ambas da medida 3, 
«Valorização da produção agrícola», do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente, abreviadamente designa-
do por PDR 2020
Consultar documento original: http://bit.ly/1biqaYA

Código do Trabalho: direito à igualdade no acesso a emprego e no trabalho
Lei n.º 28/2015 - D.R. n.º 72/2015, Série I de 2015-04-14, da Assembleia da República

Consagra a identidade de género no âmbito do direito à igualdade no acesso a emprego e no trabalho, procedendo à 
oitava alteração ao Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro
Consultar documento original: http://bit.ly/1aRzn9x

Sistema de Certi�cação do Processo de Kimberley
Portaria n.º 109/2015 - D.R. n.º 77/2015, Série I de 2015-04-21, do Ministério das Finanças

Regulamenta e fixa as taxas relativas à aplicação do Sistema de Certificação do Processo de Kimberley para o comércio 
internacional de diamantes em bruto
Consultar documento original: http://bit.ly/1Hkgt9J

Novo regime do Fundo de Garantia Salarial
Decreto-lei n.º 59/2015 - D.R. n.º 77/2015, Série I de 2015-04-21, do Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social

Aprova o novo regime do Fundo de Garantia Salarial, previsto no artigo 336.º do Código do Trabalho, aprovado pela 
Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, transpondo a Diretiva n.º 2008/94/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
22 de outubro de 2008, relativa à proteção dos trabalhadores assalariados em caso de insolvência do empregador
Consultar documento original: http://bit.ly/1FdMBdr

Regime das depreciações e amortizações
Decreto Regulamentar n.º 4/2015 - D.R. n.º 78/2015, Série I de 2015-04-22, do Ministério das Finanças

Procede à quarta alteração ao Decreto Regulamentar n.º 25/2009, de 14 de setembro, que estabelece o regime das 
depreciações e amortizações para efeitos do imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas
Consultar documento original: http://bit.ly/1JtsGWQ

Regime jurídico da exploração dos estabelecimentos de alojamento local
Decreto-lei n.º 63/2015 - D.R. n.º 79/2015, Série I de 2015-04-23

Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 128/2014, de 29 de agosto, que estabelece o regime jurídico da 
exploração dos estabelecimentos de alojamento local
Consultar documento original: http://bit.ly/1dkvzzB

CIVA - Taxas - Empreitada em Área de Reabilitação Urbana
Informação Vinculativa - CIVA - Processo nº 8323, Despacho de 2015-04-16, da Autoridade Tributária Aduaneira

Contratação direta de outras empresas para execução de trabalhos; aquisição direta de materiais a fornecedores para 
utilização/aplicação pelo empreiteiro e/ou subempreiteiro na obra.
Consultar documento original: http://bit.ly/1S1N6fW

Legislação - Portugal | síntese abril 2015
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Nota: Esta síntese não dispensa a leitura cuidada dos documentos que lhe deram origem.

Modelo de declaração de contratos de fornecimento
Portaria n.º 119-A/2015 - D.R. n.º 84/2015, 2º Suplemento, Série I de 2015-04-30, do Ministério das Finanças

Aprova o modelo de declaração de contratos de fornecimento (modelo 2 do IMI), bem como as respetivas instruções 
de preenchimento
Consultar documento original: http://bit.ly/1GXAnrb

Modelo da declaração da contribuição extraordinária sobre o setor energético
Portaria n.º 119-B/2015 - D.R. n.º 84/2015, 2º Suplemento, Série I de 2015-04-30, do Ministério das Finanças

Aprova o novo modelo da declaração da contribuição extraordinária sobre o setor energético (declaração modelo 27), 
bem como as respetivas instruções de preenchimento
Consultar documento original: http://bit.ly/1dPmSO1

Acordo sobre a Concessão de Visto para Estudantes Nacionais dos Estados Membros da CPLP
Aviso n.º 35/2015 - D.R. n.º 84/2015, Série I de 2015-04-30, do Ministério dos Negócios Estrangeiros

Torna público que a República Portuguesa depositou o seu instrumento de aprovação relativo ao Acordo sobre a 
Concessão de Visto para Estudantes Nacionais dos Estados Membros da CPLP, assinado em Lisboa em 2 de novembro 
de 2007
Consultar documento original: http://bit.ly/1Bbxeg8

Legislação - Portugal | síntese abril 2015

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, 304/503

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) 940 871 489

geral@tgs-cbpc.com
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Frankfurt, Alemanha (Germany)

tgs


