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•••EDITORIAL///ANTÓNIO NUNES administrador

Nucase 40 anos
1978//2018

Se fizermos uma analogia entre o tempo de vida da Nucase, com a esperança média de vida humana diríamos que a Nucase
atinge em janeiro de 2018 a meia-idade. Mas usando uma outra estatística, poderíamos dizer que é aos 40 anos de vida
profissional, quando se atinge a reforma.
Porém, iludindo todas essas lógicas e estatísticas, a Nucase não se considera estar na meia-idade, nem à beira da reforma,
pelo contrário. A Nucase está na vanguarda do seu setor, conforme se constata no estudo publicado pela revista Exame, em
parceria com a consultora EVERIS e a AESE Business, elegendo-a como uma das 100 melhores empresas para trabalhar em
2017, aliás, uma distinção que tem merecido, nos últimos anos.
Mas não se pense que ao longo destes seus 40 anos de existência, quase tantos como levamos de vida democrática no nosso
país, a Nucase viveu sempre num mar de rosas. Ao longo desse período passou por vários ciclos, desde logo, o da organização,
o do crescimento e o da consolidação.
Ao mesmo tempo em linha com o país e com o mundo, a Nucase vivenciou algumas crises, fruto das várias conjunturas
económicas e políticas, ainda que a maioria das suas crises, fossem crises de crescimento.
Com efeito e desde o início em 1978 numa garagem em Tires com apenas três colaboradores, até aos dias de hoje contando
com sete escritórios, seis espalhados pela zona metropolitana de Lisboa e um em Luanda e quase duas centenas de
colaboradores, claro que passou por algumas crises e alguns constrangimentos. Mas por outro lado, tem obtido também
muitas vitórias e bons momentos.
Ora, tem sido o caldeamento de todos esses momentos que, tem dado estímulo à sua equipa de gestão, para continuar a
levar a Nucase no rumo certo, merecendo a confiança dos seus clientes e colaboradores, razão pela qual tem obtido os
resultados já citados na revista Exame.
Sendo a vida feita de dinâmicas, a Nucase tem sobrevivido a todas as reformas administrativas e fiscais verificadas ao longo
destes 40 anos, por isso espera-se que consiga também sobreviver à revolução que se aproxima a passos largos, a revolução
digital.
Segundo vários analistas estima-se que esta nova dinâmica, possa produzir uma destruição maciça de postos de trabalhos,
mas por outro lado, serão criados novos empregos altamente qualificados em áreas completamente distintas.
Ora, a questão é conseguirmos fazer essa transição sem dor nem grandes constrangimentos. Para isso os gestores da Nucase
irão estar atentos a todas estas novas dinâmicas, continuando a investir na formação dos seus colaboradores, a qual tem
sido a chave para o sucesso desta empresa.
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Desde a sua criação, há dez anos, o Banco Farmacêutico já doou 82.000 medicamentos e produtos
de saúde a instituições particulares de solidariedade social. Empresas, farmácias voluntários e
cidadãos unem-se para uma causa em que qualquer um de nós pode ajudar a fazer a diferença.
Participe!

HÁ 10 ANOS A DAR
MEDICAMENTOS

A QUEM PRECISA

•TERESA ESPADA
“Fizemos um percurso bem feito e com as
decisões que tinham que ser tomadas”
Está na NUCASE há 30 anos, tal como a colega Fátima Rosa. Entrou em 1987, e no ano seguinte, já
liderava uma equipa. Em 1989, passou a ser responsável pelos serviços de IRS, tendo em 2000, chegado
à posição de supervisora do escritório da Parede, função que mantem até hoje. Tem como principais
responsabilidades, a formação interna, a gestão dos recursos do escritório, as decisões técnicas e
operacionais de todas as equipas e o apoio no equilíbrio entre a família e o trabalho.
“Tendo assistido na linha da frente, é com orgulho que olho para a NUCASE como uma empresa muito
mais estruturada e definida atualmente. Contudo, acho que ainda há muito trabalho a fazer. Necessitamos
de uma organização ainda mais profissional e exigente. Sinto que caminhamos para uma organização
com objetivos e processos cada vez mais bem definidos, contudo, necessitamos de ter mais margem de
recursos para desenvolver um trabalho eficiente de forma mais descansada”, defende.
Devido às obrigações fiscais atuais que a empresa tem sob sua responsabilidade, Teresa Espada considera
que “não deveríamos andar sempre no limite”, esperando poder dar um maior contributo no futuro para
“desenvolvimento e a melhoria dos processos”.
Quando questionada sobre o que os clientes podem esperar do Grupo NUCASE, responde: “um excelente
trabalho e um grande acompanhamento”. Aos futuros e novos clientes, deixa o convite: “Se pretendem
um serviço com segurança, informação atempada e executado por equipas competentes e bem atualizadas,
então a NUCASE é para si”.
Caracteriza o momento atual a nível profissional, como de “franqueza para crítica construtiva”, e na sua
opinião, o maior desafio é “conseguir a margem necessária para um trabalho com maior segurança e
tranquilidade sem perder a qualidade a que os clientes já estão habituados”.
Do balanço destes 30 anos, destaca a evolução “bastante sustentada. Sinto que fizemos um percurso
bem feito e com as decisões que tinham que ser tomadas”, conclui.

•FÁTIMA ROSA
Três décadas de “felicidade familiar”
Trabalha há 30 anos na NUCASE, depois de uma oportunidade que surgiu através do Instituto de
Emprego e Formação Profissional. Na altura, estava desempregada. “Recebi a notícia do fecho da empresa
onde trabalhava em plena maternidade, após o nascimento da minha filha”, conta.
Após entrevista, conseguiu um contrato por três meses “para fazer de tudo um pouco”, e foi na NUCASE
que ficou até hoje. É atualmente assistente de contabilidade no escritório da Parede, “embora com
responsabilidades acrescidas, com saída de uma colega que me dava apoio”.
Tem assistido ao crescimento sustentado da empresa ao longo destas três décadas. “A certificação da
gestão da qualidade e a construção da nova sede são marcos do crescimento do grupo que permitiram
a expansão dos departamentos de apoio. A implementação do software Primavera é também muito
importante dado que permitiu uma maior automatização e agilização dos processos”, defende. Considera
que as formações são também essenciais pelo caráter de constante atualização de todos os recursos
humanos da empresa.
A nível pessoal, tem passado por um processo que considera “muito positivo e diversificado. O trabalho
e as responsabilidades têm sido crescentes e com muita carga ao nível de trabalho, mas tem sido um
processo de aprendizagem constante e muito gratificante”.
Como principais desafios da atividade que abarca, considera que os prazos a cumprir são cada vez em
maior quantidade “e mais apertados”, o que torna mais difícil “a execução do trabalho regular dentro
dos horários normais de trabalho”.
Aos clientes da NUCASE, destaca o facto de a empresa ter “pessoas muito empenhadas numa relação
muito personalizada e das quais podem esperar total confiança e responsabilidade”. E descreve em duas
palavras, o momento que vive: “felicidade familiar”.

•••TEXTO///MARIA MESTRA • economista • departamento de assessoria técnica nucase

Orçamento do Estado
para 2018
Alterações aos
códigos fiscais

ANA PAULA MARTINS /// administradora da Chocolame, Produtos Alimentares

“Os nossos interlocutores, na NUCASE, são excelentes
profissionais, bem formados e informados”
Foi há 26 anos que a Chocolame foi criada, mas a génese da sua história remonta a tempos mais
antigos. Inspirada pela avó Filó, Ana Paula Martins viria a ser responsável pelo negócio familiar
dedicado a sobremesas a partir de receitas tradicionalmente portuguesas. A relação de parceria
com a NUCASE começaria seis anos depois.
Nesta edição de comemoração de 40 anos da NUCASE, damos destaque a duas empresas que seguem a tradição que passou entre várias gerações
de uma mesma família, e que se mantêm há muitos anos no mercado.
É o caso da Chocolame, uma empresa de gestão familiar que fabrica produtos de pastelaria, com destaque para o salame de chocolate e as
sobremesas elaboradas a partir de receitas tradicionais, o que lhes confere um estatuto verdadeiramente caseiro. O destaque vai para o conhecido
arroz doce, passando pela baba de camelo, a mousse de chocolate, as natas do céu e as variadas mousses de fruta.
Com apenas 12 anos, Ana Paula Martins, filha dos sócios-gerentes, António Martins e Deolinda Martins, sugeriu a um proprietário de um pequeno
café do bairro onde morava, e cujo fornecedor de pastelaria havia falhado nesse dia, que o poderia ajudar. Fez então um salame de chocolate.
O sucesso foi tal, que o proprietário lhe pediu que diariamente lhe fornecesse a sobremesa.
A Chocolame surgiria assim, em 1991, fruto do gosto de Ana Paula pela doçaria, atualmente também administradora da empresa, paixão herdada
da avó, com quem passava horas na cozinha, e cujo cunho pessoal perdura em todos os produtos da marca “Avó Filó”. Dos sabores e cheiros de
infância para as prateleiras dos supermercados e restaurantes, foi um pequeno passo, mas que resultou de muito trabalho.
“Com a ajuda da família, rapidamente fizemos crescer o nosso pequeno negócio. Hoje, com 23 colaboradores, esta empresa é parceira das grandes
insígnias da distribuição em Portugal, trabalhando também com o canal Horeca, operadores de máquinas de distribuição automática (vending),
e catering, exportando também para alguns mercados externos”, salienta a responsável.
E foi justamente no início do ciclo de conjuntura económica desfavorável que a Chocolame tomou a difícil decisão de investir. “Dos 270 m2 de
superfície da fábrica, onde laborou até 2010, passou para uma área de 2000 m2 de laboração, construída de raiz, com as mais modernas
infraestruturas e equipamentos que lhe permitem responder, de forma eficaz, a uma cada vez maior exigência neste setor: a segurança alimentar.
E foi uma aposta ganha! Quando todo o mercado se contraía, a Chocolame continuava o seu ciclo de crescimento”, conta Ana Paula Martins.
Anualmente, a Chocolame é certificada, no âmbito do mais exigente cumprimento das normas de segurança alimentar, tendo obtido, desde 2013,
a certificação International Food Standard (IFS), com classificação de higher level. “Esta é a razão pela qual, cada vez mais insígnias, nos procuram
como parceiros de negócio, inclusive para o fabrico de produtos com as suas marcas de distribuição”, sublinha a responsável.
Fatores críticos de sucesso
O facto de se inserir na área alimentar tem levado a empresa a inovar e diferenciar-se de outras marcas, acompanhando as novas tendências de
alimentação exigidas pelos consumidores. “Trabalhar neste setor requer muita responsabilidade e o controlo rigoroso no cumprimento de
procedimentos, pois somos, de certa forma, responsáveis pela saúde alimentar do consumidor. É no entanto, muito aliciante, pois é uma área
dinâmica, promotora da inovação, e nisso, a Chocolame dá cartas”, garante Ana Paula.
Devidamente atenta às diferentes necessidades alimentares, bem como as preocupações com a saúde, a empresa passou a oferecer, no seu
portefólio, sobremesas sem lactose, sem glúten, ou sem açúcar, em embalagens seguras e de conveniência, alinhando-se também com a
regulamentação definida pelas autoridades de saúde, e organismos europeus, para a promoção de produtos com teor reduzido de açúcares e
gorduras.
“A atenção às necessidades do consumidor, a política de segurança alimentar, o estabelecimento de fortes parcerias com clientes, o excelente
nível de serviço e a inovação de produtos, são os nossos fatores críticos de sucesso, e que nos diferenciam”, acrescenta a administradora.
No presente ano, a aposta seguirá no desenvolvimento de novas linhas de produtos, bem como no foco em segmentos de mercado em crescimento,
onde a empresa está menos presente.
A relação de 20 anos com a NUCASE teve início em 1998. “Temos tido uma relação extremamente enriquecedora, com um excelente
acompanhamento, quer ao nível dos serviços de contabilidade, quer dos serviços de recursos humanos. Os nossos interlocutores são excelentes
profissionais, bem formados e informados, que dão resposta às nossas necessidades de forma esclarecedora e em tempo útil”, conclui a
administradora.

Começou numa garagem com apenas um cliente. Hoje, a Nucase é uma das três principais empresas de contabilidade
do país, contando com 150 colaboradores e cerca de 1500 clientes. Mas seguindo o ciclo natural da vida, o
administrador António Nunes está agora empenhado em passar o testemunho aos seus filhos e a preparar toda
a estrutura para os novos desafios que se avizinham, não só ao nível legislativo, mas sobretudo, ás novas exigências
tecnológicas.
QUAL O BALANÇO QUE FAZEM DESTES 40 ANOS?
António Nunes (AN)> Em resultado da amizade de três amigos, eu próprio,
o Carlos Caseiro e o Albino Afonso, ainda jovens com espírito de
empreendedorismo, e gosto pela contabilidade, nasceu em nós a ambição de,
criarmos um gabinete de contabilidade.
Inicialmente a nossa atividade desenvolvia-se fora das horas de expediente,
porquanto, o Carlos Caseiro trabalhava nas Finanças, em Cascais, eu e o
Albino Afonso eramos colegas no Hotel Praia Mar, e foi quem me apresentou
o Carlos Caseiro.
Começámos a nossa atividade com um único cliente, em casa do Carlos
Caseiro, passando depois para a minha casa. Em seguida, mudamo-nos para
uma garagem em Tires, propriedade do pai do Carlos Caseiro.
Foi assim que há 40 anos começamos a trabalhar, primeiro com um caixa
americano, e depois com uma prancheta.
Como em tudo na vida, ao longo destes 40 anos tivemos muitos altos e baixos,
sendo o primeiro grande constrangimento, a renúncia do Albino ao nosso
projeto.
Mas graças ao nosso forte envolvimento no trabalho, à muita dedicação e
amor com que o fazíamos, fomos vencendo todas as vicissitudes com que nos
deparamos.
Assim, da garagem de Tires passámos para a Parede, para um apartamento
que comprámos em frente à Robbialac, onde estivemos alguns anos.
Entretanto fomos cimentando a nossa posição no mercado, sentindo a
necessidade de expandir as nossas instalações. Para isso comprámos a nossa
primeira loja, na Praça Mário Azevedo Gomes, na Parede. A mudança ocorreu
num dia em que houve umas grandes cheias na região de Lisboa, mas também
em Cascais, estando ainda registada numa das garagens, a marca onde a água
chegou.
Estávamos no início da década de oitenta, uma época de grande
desenvolvimento para o país, e a Nucase acompanhou esse mesmo
desenvolvimento, adquirindo uma outra loja contígua á primeira, ampliando
ainda mais as suas instalações.

Fruto de um trabalho honesto e responsável as coisas foram evoluindo, os
clientes foram aparecendo, tornando-se imperioso dedicar cada vez mais
tempo ao projeto.
Por isso decidi sair do Hotel Praia Mar e dedicar-me em exclusivo á NUCASE,
mais tarde o Carlos Caseiro optou por fazer o mesmo.
O QUE SE SEGUIU DEPOIS DESSA DECISÃO?
AN> Continuamos na senda do desenvolvimento, primeiro abrimos um
escritório em Cascais, o primeiro fora da sede, onde tivemos alguns serviços
paralelos à contabilidade, como o processamento de salários. Mais tarde este
escritório passou a ser como que uma filial da NUCASE, primeiro apenas
como recolha de documentos, depois com serviços de contabilidade.
Em julho de 1990 abrimos o nosso escritório em Lisboa, num lugar carismático,
o Rossio, mesmo junto ao Teatro D. Maria. Este local apareceu-nos porque
estava ali sedeada uma alfaiataria, nossa cliente, que era uma das mais famosas
de Lisboa. Entretanto devido à sua proveta idade, o alfaiate decidiu cessar a
atividade cedendo-nos as instalações.
Mas como a renda era cara, inicialmente partilhamos as instalações com um
solicitador. Pouco tempo depois este saiu para instalações próprias, ficamos
o escritório só para nós. Entretanto estas instalações foram também ficando
exíguas, daí a razão de termos adquirido um outro escritório na avenida 5 de
Outubro, onde ainda estamos.
Quase em simultâneo com a abertura de Lisboa, abrimos um outro escritório
em Sintra, em circunstâncias um pouco atípicas. Tínhamos ficado com duas
lojas de um cliente nosso, em regime de arrendamento, mas um conflito com
o senhorio obrigou-nos a abrir o escritório, o qual nunca cresceu, porque
Sintra, foi sempre um mercado muito complicado, para quem vinha de fora
e queria aqui implantar-se.
Em 1994 o Carlos Caseiro decidiu abandonar o projeto da Nucase, acabando
por ficar eu sozinho na Administração da NUCASE. Nesse momento,
colocaram-se-me grandes dúvidas quanto ao caminho a seguir. Eu tinha duas
opções a fazer; ou crescíamos ou reduzíamos, porquanto, não era viável

manter a estrutura existente, pois estava com índices de rentabilidade muito
baixas.
Depois de um tocar a reunir de toda a estrutura, realizamos nos dias 22 e 23
de setembro uma reunião de todo o staff, donde saiu um manifesto designado
“Medidas de Força para o Futuro da Nucase” .
Assumido esse compromisso por toda a estrutura, decidi fazer um forte
investimento, na ordem dos quatro milhões de euros. Esse investimento foi
em novas instalações, em mais e melhor equipamento tecnológico, mas
também em mais e melhor formação profissional, tanto na área técnica como
comportamental.
Em matéria de instalações construímos o edifício sede em Carcavelos,
adquirimos um novo escritório em Ouressa- Sintra e outro no Estoril/Beloura.
Em termos de equipamentos, foram renovadas todas as centrais assim como
os postos de trabalho e ainda, implementadas novas aplicações. Era chegado
o momento para tentar crescer e aproveitar aquilo que o mercado nos oferecia,
dando assim resposta ás responsabilidades que assumimos com estes
investimentos. Em resultado desse investimento, fomos líderes de mercado
durante alguns anos, a primeira empresa de contabilidade em termos de
dimensão, e a primeira a ter a certificação de qualidade.
Recentemente devido ao aparecimento de fundos de investimento neste
mercado fomos ultrapassados, embora nos mantenhamos no grupo das três
empresas principais desta área de negócio.
HÁ ALGUNS ANOS QUE TEM VINDO A PASSAR O TESTEMUNHO AOS
SEUS FILHOS...
AN> A Sónia tem quase os mesmos anos que a NUCASE. Eu sinto que estou
numa fase de me ir afastando, pois como costuma dizer-se é tempo do
descanso do guerreiro . Embora tenha a consciência de que esta é uma
atividade muito difícil, muito complexa, de uma grande responsabilidade.
Atualmente a NUCASE vai tendo uma gestão personalizada nos meus filhos
Sónia e Tiago, secundados pelo Jorge Cadeireiro, que partilha connosco o
dia-a-dia da empresa.
De salientar que já temos sido aliciados para nos juntarmos a outros grupos,
ou para vendermos a empresa, mas por enquanto, vamos manter-nos firmes,
com uma estrutura de gestão personalizada. Da minha parte tudo farei para
manter a NUCASE no seio familiar, porque até a minha neta com apenas sete
anos, já diz que quer vir trabalhar para a empresa.
QUAIS OS MAIORES DESAFIOS NO MOMENTO?
AN> É muito difícil perceber o que vai acontecer nos próximos anos. Para os
pequenos gabinetes de contabilidade, não vai ser fácil, porque as exigências
são muito fortes, tanto ao nível das alterações fiscais como tecnológicos.
Temos uma grande máquina, com 150 colaboradores que respondem a cerca
de 1500 clientes. Temos a vantagem de ser muito profissionalizados, mas
reconheço que temos desafios exigentes,
QUAL O PAPEL DE CADA UM NA ADMINISTRAÇÃO DA NUCASE?
Sónia Nunes (SN)> Quando vim para a NUCASE, há 13 anos, entrei para a
área de Recursos Humanos como técnica, e logo a seguir, fiquei com a
responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos interno. Três anos
depois, assumi a área da Qualidade até hoje. Somos certificados pela ISO
9001 desde 2003. Em março vamos transitar para a nova norma. Há quatro
anos, criámos a área de consultoria de Recursos Humanos, com serviços de
apoio ao investimento e criação de emprego, recrutamento para os nossos
clientes, assim como de gestão de formação.
Na última reestruturação da empresa e correspondendo á necessidade de
uma maior presença na administração, acabei por assumir a responsabilidade
da gestão das equipas operacionais, juntamente com o Jorge Cadeireiro e o
Tiago Nunes, na área de gestão de clientes e gestão operacional, para assim
reforçar a necessidade de melhor rentabilizar as equipas.
Tiago Nunes (TN)> Eu estou na empresa desde o ano de 2010. Fiz o curso de
gestão e administração de empresas, na Universidade Católica, e
naturalmente, a intenção seria vir para a empresa. Neste momento estou na
gestão de operações. Antes, estive ligado à área de controlo de gestão numa
das empresas do grupo, a Pronucase.
Foi algo natural vir para a NUCASE, pois ao contrário do que o nosso pai
costuma dizer, não foi nada forçado.
SN> Tal como o meu pai disse, o facto de eu ter nascido praticamente quando
à Nucase, sempre que eu pensava numa profissão, pensava na NUCASE.
Comecei por iniciar o curso de gestão de empresas no ISEG, embora gostasse
mais de gestão de pessoas e por isso acabei por tirar o curso de psicologia na
área organizacional, razão pela qual acabei por me direcionar para essa área.
Depois de uma primeira experiência de um ano numa outra empresa, numa
espécie de estágio profissional, havendo a necessidade de reforçar a área de
Recursos Humanos da Nucase, fazia todo o sentido que tendo eu formação
adequada para a função, ocupasse de forma natural essa posição na empresa.
E como o nosso pai sempre fomentou muito os princípios de família, acabámos
por estar sempre muito unidos, tanto fora da empresa como dentro.
TN> Desde muito novos que andávamos nos corredores da NUCASE.
Passávamos cá muito tempo.
Jorge Cadeireiro (JC)> O meu percurso é muito técnico, tirei a licenciatura
de controlo financeiro, no ISCAL. Tive uma experiência de sete anos numa
das multinacionais da área da NUCASE, vinha com um conhecimento técnico

daquilo que era a atividade. Entrei na NUCASE há 20 anos, naquela altura de
maior mudança para a empresa, em que o Sr. António Nunes ponderou a
necessidade de ter outras pessoas mais próximas do negócio. Aconteceu
comigo mas também com outros colaboradores, fazendo parte de um grupo
de apoio à gestão.
Curiosamente, comecei a desenvolver uma faceta que menosprezava, a área
do contacto com clientes, a gestão dos clientes em si, como resposta ás suas
solicitações, e foi aí que comecei e me mantive durante sete anos.
Depois, passei para a direção operacional da NUCASE. Em 2004 / 2005, a
NUCASE inicia a sua abertura a outros serviços complementares à
contabilidade e de maior apoio à gestão. Foi então que começámos a conotar
a NUCASE como uma empresa que presta serviços a empresários e a
empresas, e não apenas ligada à contabilidade. Esse foi um percurso natural.
A NUCASE ESTÁ A VIVER AGORA UM NOVO MOMENTO?
AN> Durante muitos anos, a NUCASE esteve muito personalizada em mim,
resquícios de um passado distante em que além de contabilista era um
consultor de negócios e outras vezes até mediador de conflitos entre sócios,
tanto pessoais como familiares. Neste momento, isso já não acontece tanto,
esse papel tem vindo a ser preenchido cada vez mais, pelos contabilistas
certificados.
A NUCASE tem-se dedicado essencialmente à contabilidade, gestão
administrativa de salários, e aos serviços de apoio ás empresas. Esta estratégia
continuará assim, mas, ao mesmo tempo terá de ser uma empresa inovadora
em serviços de valor acrescentado, acompanhando os novos tempos que se
avizinham, e sobretudo estar atenta à era digital e da robótica.
Para isso vamos acelerar nesse caminho para que possamos continuar a estar
na dianteira e de acordo com aquilo que o mercado exige. Vamos direcionarnos cada vez mais para serviços de valor acrescentado, na área de consultoria,
tendo a contabilidade por base.
Temos uma Visão estratégica delineada para os próximos dez anos para uma
NUCASE digital e que já está a acontecer, mas por outro lado, temos de ter
também planos estratégicos para seis meses, pois há a necessidade de nos
ajustarmos ás necessidades e tendências do mercado, e isso vai exigir um
grande esforço de todas as pessoas, particularmente, ao nível da gestão.
A Sónia, o Tiago e o Jorge têm um papel essencial para colocar a NUCASE
nessa vanguarda tecnológica, e eu tenho de estar na retaguarda a empurrálos, numa ótica diferente, porque eu já não sou dessa era.
Eu tenho muito a noção do que é este negócio no presente, e daquilo que
poderá vir a ser no futuro, em Portugal. Daqui a uns anos, a NUCASE vai
seguramente ser uma empresa diferente daquilo que é hoje, na forma como
se vai relacionar com os clientes e nos serviços que prestará, no sentido de
os ajudar a enfrentar as dificuldades dos tempos modernos.
É DIFÍCIL SER EMPREENDEDOR EM PORTUGAL?
AN> Não tem sido fácil, até porque a maioria das pessoas não está
suficientemente preparada para isso. A nossa missão é precisamente essa:
Ajudar os novos empresários dando-lhes as ferramentas necessárias para
que percebam o caminho e as dificuldades que têm de enfrentar para o sucesso
dos seus negócios, qualquer que seja a atividade.
Temos uma concorrência muito forte, sempre tivemos, e talvez seja até maior
atualmente, porque devido à crise que vivemos até há pouco tempo em que
muitos quadros administrativos sobretudo bancários perderam os seus
empregos, há muitas pessoas que trabalham por conta própria, em casa ou
em gabinetes próprios.
Nós como empresa responsável temos de ter tudo em ordem, pelo que essa
concorrência nem sempre nos facilita a vida. Mas julgo que vamos conseguir
ultrapassar essas dificuldades, tal como temos feito até aqui com maior ou
menor dificuldade.
Havia um preconceito em relação á NUCASE, em que se pensava que a
empresa cobrava preços muito altos. Isso não é verdade e felizmente esse
mito tem vindo a ser desmistificado.
ESTÃO PREPARADOS PARA MAIS 40 ANOS?
JC> Temos de estar preparados para esta mudança de paradigma. A visão
estratégica que desenhámos responde um pouco a estes desafios. Agora, há
que concretizá-la.
Ninguém vem ter connosco só pela questão contabilística, mas sim pelos
serviços complementares á própria contabilidade. É muito importante que
estejamos disponíveis para ajudar.
AN> Os nossos valores foram sempre o respeito de pessoas pelas pessoas.
Portanto, não há nada de extraordinário que tenha feito com que a NUCASE
tivesse chegado onde chegou. Valorizamos sempre muito os nossos
colaboradores, os atuais e todos os outros que passaram por esta empresa,
pois muito do que é a NUCASE se deve a todos eles.
Da mesma forma que valorizamos os nossos clientes, que são a razão de
existirmos, por isso tentamos abnegadamente encontrar soluções, dentro
daquilo que é sustentável, para que as empresas consigam desenvolver-se e
cumprir com as suas imposições legais.
Nos últimos cinco anos, a NUCASE tem merecido a distinção na Revista
Exame, tendo sido considerada uma das 100 melhores empresas para
trabalhar em Portugal. Tal distinção tem sido para esta equipa de gestão
muito importante, porquanto, é um sinal de que existe um respeito das pessoas
que aqui trabalham, pelo seu profissionalismo, e pela responsabilidade de
estar à frente daquilo que são as novas tendências deste negócio.

CARLOS GOMES /// gerente do “Refúgio da Roca”

“Temos conseguido garantir a passagem
de testemunho entre as várias gerações”
Cresceu no seio de um negócio familiar, que passou por altos e baixos, e ultrapassou vários desafios.
Herdou a liderança do pai e aproveitou momentos de crise para modernizar o restaurante “Refúgio
da Roca” onde passa os dias a receber portugueses e turistas que gostam de boa gastronomia,
sítios agradáveis “e pessoas simpáticas a atender”.
Cresceu a ver os pais, António Gomes e Ilda Gomes, a gerir a vida através de um negócio familiar. Primeiro, numa espécie de mercearia com chão de terra
batida, e mais tarde, num café com alguns petiscos. O “Refúgio da Roca” nasceu a 1 de dezembro de 1973, e não mais parou a sua atividade. Carlos Gomes
tinha 10 anos quando o café deu lugar a um restaurante, no começo dos anos 80. Hoje tem 54, e além de Cidália Gomes, a esposa que o acompanha desde
sempre nesta profissão herdada, conta desde há dois anos, com um dos filhos [Frederico Gomes, com 26 anos] que também decidiu seguir as pisadas
dos pais.
O restaurante, localizado na Azóia, perto do magnífico cenário do Cabo da Roca, tem capacidade para 74 lugares, tem sofrido alguns ajustes ao longo
dos anos. “Temos conseguido garantir a passagem de testemunho entre as várias gerações”, diz-nos. Tem mais duas filhas, Carolina e Madalena, com 28
e 16 anos respetivamente, que para já, se dedicam a outras atividades. “Vamos ver como será o futuro”, acrescenta.
O restaurante, virado essencialmente para o mar, é considerado “uma referência na zona, com um ambiente agradável e a lareira sempre acesa no inverno”.
As especialidades da casa fazem as delícias dos clientes, maioritariamente estrangeiros, com alguns pratos que não faltam à mesa: “peixe fresco do mar,
sopa rica de mar, lulas na telha, bacalhau na telha, arroz de marisco, massada do mar, entre outros”, explica Carlos. São os pratos de especialidade,
confecionados para quem gosta de comer bem e envolvido numa paisagem única. “A nossa mais valia é o facto de os nossos turistas nos passarem à porta.
Passámos por períodos difíceis, nem tudo são rosas. Há uns 20 anos, tínhamos cerca de 70% a 80% de clientes portugueses, e o restante era composto
de clientes estrangeiros, e atualmente, a tendência inverteu-se”, explica o gerente.
Apesar de o restaurante se ter ressentido pela recessão económica que o país atravessou, e de alguns clientes habituais terem deixado de ir ao restaurante,
com a frequência com que iam, os dois últimos anos vieram trazer um novo fôlego e foram de crescimento. “Felizmente, fruto de muito trabalho e do fluxo
de turistas, conseguimos recuperar, e 2017 foi o nosso melhor ano”, conta Carlos.
Nestes bons resultados, foi com agrado que o gerente deu as boas vindas ao regresso de alguns clientes portugueses que tiveram de fazer contas à vida
e deixar de frequentar o restaurante por altura da crise. Apesar de ter sentido os efeitos da recessão económica, garante que foi “possível dar um passo
em frente”.
Assim, em 2013, a gerência optou por dilatar o horário da cozinha, algo que foi feito à custa de muito esforço familiar. “Percebemos que existem muitos
turistas em circulação e que almoçam mais tarde. Estes períodos de transição foram sempre assegurados por mim, pela minha esposa e pelo meu filho.”
Apesar de não ter sido necessário aumentar a estrutura ou prolongar os horários dos funcionários, aos dez que compõem a equipa atualmente, irão
juntar-se mais dois [um para a cozinha e outro para a sala], em breve, para garantir a procura que também tem respondido à inauguração de uma esplanada
com cerca de dez, doze lugares, que acabam por gerar “um acréscimo importante no volume de todo o dia, entre as 15h00 e as 19h00” .
Ser empreendedor em Portugal
Apesar da localização privilegiada, Carlos considera que não é apenas isso que dita o sucesso. “Julgo que também soubemos aproveitar as oportunidades
e modernizar-nos. Este é um setor de atividade muito tradicional, o que faz com que algumas pessoas não inovem e não tenham cuidado com a concorrência,
com o setor e com a qualidade. Tudo isso faz com que as pessoas acabem por perder o negócio.” Portugal está na moda, e Sintra tem vindo a aumentar
o seu fluxo turístico. Carlos tem aproveitado a oportunidade para divulgar o restaurante junto dos guias turísticos que acabam por lhe trazer mais clientes.
A família passou por grandes exigências financeiras, acabando por conseguir ultrapassar. O facto de Carlos ter tirado uma licenciatura em gestão de
empresas e de ter tido a sua própria empresa de contabilidade, permitiu-lhe ter algum background na área administrativa e financeira. “Desde cedo que
me habituei a liderar, quando o meu pai me convidou para vir trabalhar com ele, tinha 26 anos. Tudo isto permitiu-me ter alguns horizontes mais abertos”,
defende. Elogia a hotelaria de qualidade, a boa gastronomia, os bons restaurantes e “pessoas simpáticas a atender” em Portugal, mas lamenta que nem
sempre lhes seja reconhecido o devido valor.
“Portugal é um país que continua a ter muitas barreiras ao dificultar o empreendedorismo, mas temos de saber dar a volta. Não é fácil, para grande parte
do nosso tecido empresarial, ter acesso a crédito”, confessa.
Clientes da NUCASE desde 1998, é na base da confiança que ambas as empresas trabalham. “Como já estive do outro lado, sou um facilitador por
natureza. É fácil interagirmos porque, muitas vezes, falamos a mesma linguagem. Claro que, fiscalmente, estou desatualizado. Mas o facto de ser uma
empresa com dimensão, que tem uma boa estrutura e que está há muitos anos no mercado, deixa-me descansado. Sabemos que a NUCASE está atenta
e que tem pessoas preparadas para nos informar e ajudar, o que nos proporciona uma grande segurança”, conclui Carlos.

•••TEXTO/// Drª RITA TAVARES CATARINO • advogada

O local de trabalho corresponde ao centro estável ou
predominante do desenvolvimento da atividade laboral,
estando incluído nesta definição tanto os casos de local de
trabalho diluído, como as deslocações do trabalhador ao
serviço da empresa.
Esta é uma realidade que traz desafios aos interesses
coletivos e individuais. Conheça os seus direitos e deveres.

Mudança de estabelecimento
e transferência de local de trabalho

Duas faces da mesma moeda

•••TEXTO///NUNO SANTOS • ex colaborador da nucase

Continuando na senda da apresentação da NUCASE à lupa, cabe desta vez lugar ao escritório do
Estoril. Embora assim designado, este escritório não fica na cosmopolita localidade, nem tão
pouco na sua freguesia, embora não fique também muito distante.

ESCRITÓRIO DO ESTORIL
Mais clientes, novas necessidades

•••TEXTO///MARIA MESTRA • economista • departamento de assessoria técnica nucase

PRINCIPAIS ALTERAÇÕES
AO REGIME SIMPLIFICADO
DA CATEGORIA B
O Orçamento do Estado para 2018 introduziu algumas alterações nas regras de apuramento do rendimento no
regime simplificado de IRS da categoria B (profissionais liberais e empresários). Saiba quais neste artigo.
Contribuintes que pela atividade desenvolvida se apliquem os coeficientes de 0,75 (profissionais liberais) e 0,35 (outras atividades
empresariais):
A dedução ao rendimento que decorre da aplicação dos coeficientes 0,75 e 0,35 fica parcialmente condicionada à verificação de despesas
e encargos efetivamente suportados, acrescendo ao rendimento tributável a diferença positiva entre 15% dos rendimentos brutos das
prestações de serviços e o somatório de várias importâncias.

(*) Estas despesas, quando apenas parcialmente afetos à atividade empresarial e profissional são considerados só em 25 %.
Para que sejam aceites deverão ser identificadas no portal das finanças como encargos relacionados exclusiva ou parcialmente com a atividade
profissional ou empresarial.
Cálculo do rendimento tributável
Rendimento bruto x coeficiente + (rendimento bruto x 0,15) - dedução especifica - despesas validadas no portal
Exemplo 1
Contabilista com rendimento bruto de 10 000 euros, sem despesas.
10 000 x 0,75 = 7 500
7 500 + (10 000 x 0,15) - 4 104 =
= 7 500 + 0 =
= 7 500 euros
O valor do rendimento tributável não tem alteração relativamente ao que seria apurado no ano de 2017.
Exemplo 2
Contribuinte com alojamento local num apartamento com rendimento bruto de 60 000 euros e despesas elegíveis de 1 500 euros
60 000 x 0,35 = 21 000
21 000 + (60 000 x 0,15) - 4 104 -1 500 =
= 21 000 + (9 000 - 4 104 -1 500) =
= 21 000 + 3 396 =
= 24 396 euros
O valor do rendimento tributável será de 24 396, que comparado com 2017 tem um aumento de 3 369 euros.
Nota: Na prática, só para os rendimentos brutos superiores a 27 360 euros se verificarão alterações, porque este montante fica abrangido
pela dedução automática correspondente à dedução específica da categoria A (27 360 * 15% = 4 104).
>Alteração do coeficiente
Passam a ser tributadas a 100%, as prestações de serviços prestadas a sociedades, nas quais, durante mais de 183 dias do período de
tributação:
•O sujeito passivo detenha, direta ou indiretamente, pelo menos 5% das respetivas partes de capital, ou;
•O sujeito passivo, o conjugue ou unido de facto e os ascendentes e descendentes destes, detenham no seu conjunto, direta ou indiretamente,
pelo menos 25% das respetivas partes de capital.

CALENDÁRIO FISCAL /// FEVEREIRO • MARÇO • ABRIL

Para mais informações úteis, visite o nosso novo site

www.nucase.pt

PUBLICAÇÃO INTERNA
Coordenador >Filipe Rodrigues • Editor >Cláudia Pinto
Colaboradores >Maria Mestra • Maria Manuela Melo • Filipe Rodrigues • Nuno Santos
Design >nucase • Fotografia >Fernando Colaço • Impressão >Grafilinha
Sede/CARCAVELOS Avª General Eduardo Galhardo, nº115 Edifício Nucase 2775-564 Carcavelos tel: 21 4585700 fax: 21 4585799

