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Exmas Senhoras e Senhores, 

Nesta 11.ª edição
da nossa newsletter mensal
para além de partilhamos as últimas
novidades da tgs, damos a conhecer a
medida Comércio Investe e, como habitual,
recordamos as principais obrigações fiscais a cumprir 
durante o presente mês de março tanto em Portugal 
como em Angola. Para finalizar, apresentamos uma 
síntese da legislação portuguesa mais recente.

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

Dear all,

In this 11th edition of our
monthly newsletter, we would 
like to share with you the latest 
tgs and Tax news from Portugal 
and Angola. 

We also highlight the main tax 
obligations during March in both 
countries and the Portuguese 
legislation published last month.

We wish you a good reading!
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Conferência Europeia da tgs irá realizar-se em Frankfurt

Frankfurt é a cidade alemã escolhida para a realização
da próxima Conferência Europeia da rede tgs global.

A Conferência Europeia 2015 da rede tgs global irá
realizar-se no dia 12 de Maio de 2015 e contará com
a presença de vários representantes das empresas
membro da rede, nomeadamente a tgs asa. 

A partilha de conhecimentos e boas práticas,
o desenvolvimento de novas estratégias à escala
global e networking são alguns dos objetivos deste
evento tgs.

Frankfurt will host TGS Global European 
Conference 

TGS Global European Conference will 

take place in Frankfurt (Germany) on 

May 12.

The event will gather tgs members from 

different countries including tgs asa.

Sharing best practices, developing 

global strategies and networking are 

some of the goals of this  european 

event.

Saiba mais em/For further information: www.tgs-global.com
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Estão abertas as candidaturas à medida COMÉRCIO INVESTE até ao dia 27 de Março de 2015.

Este programa visa apoiar projetos de comércio a retalho (CAE 47) para a modernização e valorização de lojas, através da 
aposta na inovação e utilização de formas avançadas de comercialização. 

Saiba mais sobre esta medida e potencie o seu negócio!

Comércio Investe - Incentivos à Modernização do Comércio

Rua Julieta Ferrão,n.º12, Esc. 304 | 1600-131 Lisboa| (+351) 217 996 310 | tgs@tgs-asa.pt

Nota: Esta síntese não dispensa a leitura cuidada dos documentos que lhe deram origem, nem deve servir de base para qualquer tomada de decisão sem 
assistência profissional qualificada e dirigida ao caso concreto

Fevereiro 2015 TGS, Rede global de empresas independentes de prestação de serviços de suporte à gestão orientada em prestar um serviço de excelência em todo o mundo

O que é a medida Comércio Investe?
A medida Comércio Investe pretende apoiar a modernização e valorização da oferta dos estabelecimentos comer-
ciais, procurando uma maior adequação e ajustamento ao contexto económico e às novas exigências do setor.

Quem pode beneficiar destes apoios?
> Micro ou Pequenas empresas
> Ter atividade principal na CAE 47 (excluindo CAE 47300, 47240, 47790, 47770, 47783, 47810, 47820, 47890 e 
47910)
> Estabelecimentos de comércio a retalho tradicional e de proximidade com área de venda inferior
a 500 m2
> Estabelecimento que não se localize em Centros Comerciais ou Conjuntos comerciais, exceto se possuírem 
acesso direto pela via pública

Quais os projetos elegíveis?
> Equipamentos e software de suporte à atividade comercial
> Equipamentos e mobiliário nas áreas de vendas ao público
> Assistência técnica para aumento da atratividade dos espaços
> Certificação de Sistemas
> Propriedade Industrial
> Websites, Redes Sociais, Blogs
> Comercialização e Marketing
> Requalificação da fachada, obras, toldos e reclamos
> Intervenção de TOC ou ROC
> Estudos, disgnósticos, conceção de imagem, projetos de arquitetura
e processo de candidatura

Qual a taxa de incentivo?
Taxa de incentivo a fundo perdido de 40% do investimento total, com valor máximo de 35.000 Euros.

Quais as condicionantes?
> Investimento mínimo de 15.000 Euros
> Apresentar uma autonomia financeira ≥ 15% (exercício de 2013)
> Possuir financiamento adequado, incluindo pelo menos 20% do investimento elegível em capitais próprios

Podemos
apoiá-lo

na candidatura
do seu projeto!

Boletim Informativo

Contacte-nos para
mais informações: 

tgs@tgs-asa.pt
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Clientes & Parceiros em Destaque Clients & Partners

JOVEM AGRICULTOR - Applications open 
until April 30

The applications for the JOVEM 

AGRICULTOR program is open until April 

30 (2015).

Learn more about JOVEM AGRICULTOR 

program at: http://bit.ly/1DZ8hKl

tgs is available to support all companies

interested in submitting an application.

For any further information please

contact us: tgs@tgs-asa.pt

Candidaturas abertas à medida Jovem Agricultor

Estão abertas as candidaturas à medida JOVEM AGRICULTOR no âmbito 
do PDR 2020 até ao dia 30 de Abril de 2015.

Esta medida visa:

> Fomentar a renovação e o rejuvenescimento das empresas agrícolas;

> Aumentar a atratividade do setor agrícola aos jovens investidores, 
promovendo o investimento, o apoio à aquisição de terras, a 
transferência de conhecimentos e a participação no mercado.

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

Saiba mais sobre esta medida em: http://bit.ly/1DZ8hKl

Notícias | Portugal News | Portugal

Conheça os nossos Consultores Associados
Get to know our Consultants

Dulce Forte
Senior Associate Consultant

 

dulce.forte@tgs-asa.pt

> Mais de 20 anos de experiência em Consultoria
   More than 20 years of experience in Consulting

> Sócia-gerente e Comercial da DSolutions
    Managing partner at DSolutions

>  Presidente e co-fundadora da AESS – Associação para o Desenvolvimento
de uma Economia Solidária Sustentável
    President and co-founder at AESS– Associação para o Desenvolvimento de uma
    Economia Solidária Sustentável

> Pós-Graduada em Gestão de Recursos Humanos
    Postgraduate in Human Resources Management

> Licenciada em Assistentes de Administração (INP)
    Degree in Administration (INP)

ÁREAS DE ESPECIALIZAÇÃO E CONSULTORIA 
AREAS OF EXPERTISE AND CONSULTANCY

• Projetos de Formação | Training Projects
• Candidaturas a Fundos Comunitários | Applications for Community Funds
• Certificação de Entidades Formadoras | Entities Certification

Gostava de tornar-se nosso(a) Consultor(a) Associado(a)?
Contacte-nos! tgs@tgs-asa.pt

tgs
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Fiscalidade | Portugal Tax | Portugal

Resumo Calendário Fiscal - Março 2015
Portugal

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

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

10

25

Tax Calendar - March 2015
Portugal

until 10th
> CIT/PIT/Social Security – Monthly 
statement of remuneration submission 
regarding February’15
> VAT – Filing of monthly VAT return and 
annexes regarding January’15

until 20th
> PIT/CIT /Stamp Duty – Payment of 
withholding taxes (corporate and personal 
income tax), and Stamp Duty, regarding 
February’15
> VAT – Filing of monthly recapitulative 
statement
> Social Security – Payment of contribu-
tions, regarding February’15

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

until 31st
> PIT – Filing taxable income changes 
statement 
> PIT – Form 3 and annexes (A and H 
categories) regarding 2014
> CIT/PIT – Statement of income paid or 
placed at the disposal of non resident 
entities in November’14 (Form 30)
> CIT – 1st special payment on account 
> Annual Report: companies should have 
finished their annual report regarding 2014

> IRS - Entrega da declaração de alterações pelos sujeitos passivos de 
IRS que pretendem alterar o regime de determinação de rendimento

> IRS - Modelo 3 e anexos - 1ª fase (Categoria A e H) - entrega em 
papel - referente a 2014
> IRC/IRS  -  Declaração de rendimentos pagos ou colocados à 
disposição de sujeitos passivos não residentes (Modelo 30)

> IRC  - Pagamento especial por conta

> Relatório e Contas  - deve estar concluída a apreciação do relatório 
de gestão, contas do exercício e demais documentos de prestação 
de contas das sociedades comerciais relativamente a 2014

31

Resumo Calendário Fiscal - Março 2015 - Angola

Até ao dia  10
> Pagamento das contribuições da Segurança Social referente ao 
mês de Fevereiro’15

Até ao dia 30
> Pagamento do Imposto Predial Urbano (IPU)

Até ao dia 31
> Pagamento do Imposto sobre a Aplicação de Capitais (IAC)
> Data Limite do pagamento dos impostos referentes a Fevereiro:
 • Imposto sobre os Rendimentos de Trabalho (IRT)
 • Imposto de Selo (IS)
 • Imposto de Consumo (IPC)

Fiscalidade | Angola Tax | Angola

TAX Calendar - March 2015 - Angola

until 10th
> Payment of Social Security Contribu-
tions regarding February’15

until 30th
>  Urban Property Tax Payment

until 31st
>  Capital Application Tax Payment
> February tax payment deadline:
- Personal Income Tax 
- Stamp Duty
- Consumption Tax 

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

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

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

20

> IVA  - Comunicação dos elementos das faturas (SAFT)
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Criação do registo de Pessoas Jurídicas Canónicas 
Decreto n.º19/2015 - D.R. N.º 23/2015 Série I de  2015-02-03, do Ministério da Justiça

Cria, no âmbito da competência funcional do Registo Nacional de Pessoas Coletivas, o Registo de Pessoas Jurídicas 
Canónicas
Consultar documento original: http://bit.ly/1AAIQHM

Aprovação do modelo de pedido de compensação forfetária e respetivas instruções de preenchimento
Portaria n.º19/2015 - D.R. n.º 24/2015, Série I de 2015-02-04, do Ministério das Finanças

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

Obrigações ou condições a fundamentar a atribuição de suplementos remuneratórios a trabalhadores
Decreto-lei n.º25/2015 - D.R. n.º 26/2015, Série I de 2015-02-06, do Ministério das Finanças

Explicita as obrigações ou condições específicas que podem fundamentar a atribuição de suplementos remuneratóri-
os aos trabalhadores abrangidos pela Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, bem como a forma da sua 
integração na Tabela Única de Suplementos
Consultar documento original: http://bit.ly/1CoagaF

Primeira alteração à Portaria n.º 44-A/2014, de 20 de fevereiro, que aprova o regulamento do sorteio «Fatura da Sorte»
Decreto-lei n.º23/2015 - D.R. n.º 26/2015, Série I de 2015-02-06, do Ministério das Finanças

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

Transfere a superintendência e tutela da Caixa Geral de Aposentações, I. P., do Ministério das Finanças para o Ministério 
da Solidariedade, Emprego e Segurança Social
Decreto-lei n.º28/2015 - D.R. n.º 28/2015, Série I de 2015-02-10, do Ministério das Finanças
Consultar documento original: http://bit.ly/1vXglIW

Estabelece a Medida Incentivo à Aceitação de Ofertas de Emprego e revoga a Portaria n.º 207/2012, de 6 de julho
Portaria n.º26/2015 - D.R. n.º 28/2015, Série I de  2015-02-10, do Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social
Consultar documento original: http://bit.ly/1vXgvjl

Programa de Estágios Pro�ssionais na Administração Central do Estado do Ministério dos Negócios Estrangeiros
Portaria n.º41/2015 - D.R. n.º 35/2015, Série I de  2015-02-19, dos Ministérios das Finanças e dos Negócios Estrangeiros

Fixa o número de estagiários a admitir em 2015, o prazo para apresentação de candidaturas e a data de início dos 
estágios no âmbito do Programa de Estágios Profissionais na Administração Central do Estado do Ministério dos 
Negócios Estrangeiros
Consultar documento original: http://bit.ly/1EIQwy3

Concurso público para a seleção da entidade a designar para a prestação do serviço universal de disponibilização de 
uma lista telefónica
Portaria n.º 50-A/2015 - D.R. n.º 39/2015, 1.º Suplemento, Série I de  2015-02-25, dos Ministérios das Finanças e da Economia

Aprova o programa do concurso e o caderno de encargos do procedimento de concurso público para a seleção da 
entidade a designar para a prestação do serviço universal de disponibilização de uma lista telefónica completa e de 
um serviço completo de informações de listas
Consultar documento original: http://bit.ly/1EIQZQR

Aprovação dos estatutos do IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, I. P
Portaria n.º 51/2015 - D.R. n.º 40/2015, Série I de  2015-02-26 dos Ministérios das Finanças e da Economia

Aprova os estatutos do IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, I. P., e revoga a Portaria n.º 538/2007, de 
30 de abril
Consultar documento original: http://bit.ly/1vXiQuS

Legislação - Portugal | síntese fevereiro 2015
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Adoção do regulamento especí�co do domínio da Competitividade e Internacionalização
Portaria n.º57-A/2015 - D.R. n.º41/2015, 1.º Suplemento, Série I de 2015-02-27, da Presidência do Conselho de Ministros e 
Ministério da Economia
Consultar documento original: http://bit.ly/1BbhCv8

Adoção do regulamento especí�co Sustentabilidade e E�ciência no Uso de Recursos
Portaria n.º57-B/2015 - D.R. n.º41/2015, 1.º Suplemento, Série I de 2015-02-27, da Presidência do Conselho de Ministros e 
Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia
Consultar documento original: http://bit.ly/1NzTYPi

Redução de taxa do IMI para prédios urbanos destinados a produção de energia a partir de fontes renováveis
(Artigo 44.º-A do EBF)
Circular n.º 4/2015 - de 2015-02-25, da Direção de Serviços do Imposto Municipal sobre Imóveis

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

Declaração Modelo 3 de IRS em vigor a partir de janeiro de 2015
Ofício-Circulado n.º 20174/2015 - 26/02 - DSIRS, da Autoridade Tributária Aduaneira
Consultar documento original: http://bit.ly/1wPiL7u

Código de Insolvência e Recuperação de Empresas (CIRE)
Informação Vinculativa - Processo: 2013003575 - IVE n.º 6176 de 2015-02-24, da Autoridade Tributária Aduaneira

Isenção de IMT na aquisição de imóveis, no âmbito de processo de insolvência, que se destine à constituição de novas 
sociedades
Consultar documento original: http://bit.ly/17NgCDc

Legislação - Portugal | síntese fevereiro 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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Sabia que...?
Sabia que agora também pode seguir a tgs cbpc 
no Linkedin? http://linkd.in/1BYgH3d

think global    think tgs.


