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NOVO ORÇAMENTO,
NOVAS PROPOSTAS
As épocas do ano parecem regular-se cada vez menos pelos solstícios e os equinócios e mais pelos ciclos da vida económica e
política. Apesar de estarmos no equinócio do outono e vivermos coisas tão importantes como o início da época escolar – tão
relevante para os orçamentos das famílias e das vidas dos alunos e dos professores – ou ainda das vindimas, uma atividade
económica cada vez mais emergente no nosso país, o tema mais recorrente é seguramente o Orçamento do Estado (OE) para o
ano de 2019.
Não quer dizer que o OE não seja importante, pese embora tenha havido um presidente que afirmou “haver mais vida para lá
do orçamento”. Após árduas e longas negociações entre os partidos que apoiam o governo, algumas propostas foram sendo
conhecidas publicamente e objeto de consenso até à data em que o Ministro das Finanças entregou na Assembleia da República
o Orçamento Geral do Estado para o ano 2019 na data prevista de 15 de outubro.
O Bloco de Esquerda apresentou sem negociação prévia, a nova taxa sobre as operações imobiliárias, designada pelo CDS-PP
como a “taxa Robles”, aproveitando o infeliz episódio ocorrido neste verão, com este ex-vereador municipal.
Esta taxa que incidiria sobre as operações imobiliárias, nomeadamente operações de compra e venda num curto prazo, destinadas
à obtenção de um lucro rápido está também na ordem do dia, porque foi também apadrinhada pelo presidente do PSD, tendo
gerado alguma contestação, dentro do próprio partido.
Outra medida que tem levantado alguma celeuma e que foi lançada pelo governo, prende-se com a descida da taxa do IRS para
os emigrantes que emigraram durante o período da Troika. Há quem defenda que esta medida vem ferir o princípio da igualdade,
não só entre os restantes contribuintes como também nas pessoas que emigraram antes desse período.
Mas não podemos esquecer que o próximo ano é um ano eleitoral, e como é habitual nessas alturas, costumam ser apresentadas
medidas um tanto açucaradas, para daí se tirar algum proveito político.
Ficamos por isso na expectativa das medidas que virão a ser propostas, mas de uma coisa temos a certeza. À semelhança do que
tem acontecido nos últimos anos, nenhuma medida vem facilitar a nossa atividade, antes pelo contrário.
O ano que agora finda, marca também a celebração dos 40 anos de vida da Nucase, quase tantos quantos o país leva de
democracia. Ao longo deste período convivemos com variadíssimas reformas fiscais, desde a implementação do IRS, do IRC e
do IVA, mas também à alteração de três sistemas contabilísticos.
A Nucase sobreviveu a todas estas reformas, porque sempre apostou no reforço e formação dos seus meios humanos e tecnológicos
e na modernização das suas instalações. Esse é o propósito que nos guia para o futuro, cientes de que só assim poderemos cumprir
a nossa missão, e apresentar as melhores soluções aos nossos clientes.
Resta-me um agradecimento sentido a todos e foram muitos que, ao longo destes quarenta anos, fizeram parte deste projeto,
deixando a promessa da continuidade deste que tem sido para mim, o meu projeto de vida.
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COMO É QUE
A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
ESTÁ A INFLUENCIAR
A CONTABILIDADE?

Apresentamos neste artigo as novas exigências do mercado da contabilidade
e a alteração do paradigma operacional das nossas atuais equipas para
Serviços Globais de Gestão.
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CLIENTES
•••Dr. JOSÉ BAPTISTA MARQUES • fundador da baptista marques, diagnóstica e reagentes

“Se um dia me acontecer
alguma coisa que me obrigue
a deixar de trabalhar, morro”
Aos 82 anos, assume que não tem férias e que não se imagina a deixar a vida ativa.
José Baptista Marques fundou uma empresa com o seu nome há quase tantos anos
quantos a NUCASE comemora de vida, na área de diagnóstico de análises clínicas.
Os dias, esses, são preenchidos onde não se descura a ida ao ginásio e a dedicação
aos animais de estimação.
COMO SURGIU A IDEIA DE FUNDAR ESTA EMPRESA?
Eu trabalhava numa empresa na área da indústria farmacêutica, a Ferraz Lynce,
que era a representante em Portugal da alemã Boehringer Mannheim.
Recuando um pouco ao meu percurso, para contextualizar, licenciei-me em
Farmácia pela Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, e fiz
posteriormente um curso de três anos de especialização em análises clínicas
pelo Colégio da Especialidade da Ordem dos Farmacêuticos. Um dia, o
responsável da Ferraz Lynce, Dr. Ferraz da Costa, chamou-me ao seu gabinete
e disse-me que tinha pensado em mim para arrancar com a representação em
Portugal de uma área da empresa ligada às novas tecnologias para análises
clínicas.
Há uns anos, algumas análises clínicas recorriam a métodos químicos não muito
específicos, dos quais não se retiravam grandes conclusões em termos de
resultados. Na Alemanha, havia uma determinada tecnologia que não existia
em Portugal. Fiz então um estágio durante três meses, na Alemanha. De regresso,
comecei a apresentar a nova tecnologia aos diretores dos laboratórios em
Portugal que achavam interessante mas não sabiam como utilizá-la. Seguiu-se
uma temporada em que andava de laboratório em laboratório a dar formação
aos técnicos.
O facto de me ter licenciado em farmácia, de me ter especializado em análises
clínicas, de ter tido um laboratório próprio durante 12 anos e de ter feito muitos
cursos fora de Portugal nas diferentes áreas relacionadas com as análises
clínicas ajudou-me a evoluir na carreira.
QUANDO NASCEU A BAPTISTA MARQUES, DIAGNÓSTICA E REAGENTES?
A empresa arranca em 1978, sete anos depois do estágio e da formação nos
vários laboratórios. Como tinha conhecimentos que me permitiam dar um passo
em frente, achei que estava na altura de criar a minha própria empresa. Estabeleci
contactos internacionais com vários produtores de diversas áreas e tecnologias
e foi assim que começámos.
O primeiro escritório foi Almada, aluguei umas instalações e mudei-me depois
para a 2ª Circular, em Lisboa, e quando achei que a empresa precisava de crescer,
procurei e comprei outras, onde ainda estamos hoje, em São Domingos de
Benfica. Era necessário um espaço maior. Falaram-me desta casa, entrei em
contacto com o construtor, recorri à banca e comprei. Inicialmente, havia duas
entradas separadas mas decidi posteriormente fazer algumas adaptações e
contactei o arquiteto deste prédio – que tem uma parte habitacional – para
unir ambos os lados e ter acesso interior direto. Passámos a ter então uma
unidade em vez de duas, constituídas por dois pisos, cuja área total é
de 900 m2.
O QUE DESTACA DE TODOS ESTES ANOS DE ATIVIDADE?
Fiz uso dos meus conhecimentos, envolvi-me nesta área a promover aquilo que
ia descobrindo nas formações que tinha fora do país e apostava em tecnologias
que mais ninguém tinha em Portugal. Sempre dei formação aos meus
colaboradores que iam, por sua vez, propor novas tecnologias a esses
laboratórios que estavam distribuídos pelo país.
Sempre gostei muito da atividade que desenvolvia. No começo, visitei
laboratórios em todo o país e criei uma grande ligação aos diretores e
responsáveis dos mesmos, quer hospitalares, quer privados. Falávamos a mesma
linguagem.
Em determinada altura, percebi que deveria fazer algo que mais nenhuma
empresa privada fazia neste país, e comecei a organizar as Jornadas de Clínica
e Laboratório, de dois em dois anos, no Hotel do Vimeiro. Convidava então os
melhores médicos ou especialistas em determinada área de dentro das análises
clínicas para integrar o programa. Recebíamos sempre 400 a 500 participantes,
as jornadas esgotavam recorrentemente e era um verdadeiro sucesso.
O objetivo destes eventos era a transmissão e divulgação das melhores
tecnologias para obtenção dos melhores resultados, por parte dos especialistas
convidados como oradores, para o público presente.
Esta empresa comercial sempre se candidatou aos concursos públicos tendo

por base a qualidade. Existem determinados parâmetros de avaliação que
permitem saber o que é melhor para chegar a um certo patamar de resultados,
mas infelizmente, a partir de 2011, os nossos principais clientes,
maioritariamente hospitais, viram-se confrontados com uma nova cláusula nos
concursos que indicava que a opção de escolha passaria a ser feita tendo em
conta o mais baixo preço dos produtos.
ESSE FOI UM PONTO DE VIRAGEM NO NEGÓCIO?
Anteriormente, quando se introduziam produtos nos hospitais, quem fazia a
análise dos que entravam a concurso eram os diretores e os responsáveis dos
laboratórios [que na maioria dos casos, são médicos especialistas em análises
clínicas]. A partir do momento em que se introduziu esta nova cláusula, e até
aos dias de hoje, já não têm qualquer intervenção na escolha dos produtos das
empresas detentoras destas tecnologias tendo este cargo ficado sob a
responsabilidade dos Serviços de Aprovisionamento. São os profissionais dos
mesmos que avaliam qual a empresa a apresentar o preço mais baixo e decidem
pela sua aquisição.
COMO PASSOU A GERIR O NEGÓCIO A PARTIR DESTA REVIRAVOLTA?
Voltámos ao comércio puro. Infelizmente, hoje em dia, este negócio passou a
ser “vulgar”. Quando a opção é pelo preço mais barato, é evidente que isto tem
reflexos no diagnóstico das mais diversas doenças. Efetivamente, quando o
preço tem mais importância do que a qualidade, não se consegue obter
resultados de excelência nem fazer o diagnóstico correto de determinadas
patologias.
Existem muitas burocracias atualmente. As coisas estão hoje muito complicadas
ao nível do Serviço Nacional de Saúde, nas mais diversas áreas. É lamentável
que as escolhas dos produtos para a execução das análises nos hospitais sejam
feitas prioritariamente pelo baixo preço e considero que este paradigma veio
para ficar. Pelas razões acima explicadas, não voltei a organizar as Jornadas de
Clínica e Laboratório que se ficaram pela 14ª edição.
QUANTAS PESSOAS INTEGRAM A SUA EQUIPA?
Já tive 16 colaboradores mas senti necessidade de reduzir para dez. A equipa
é composta por administrativos, comerciais e temos também um técnico de
equipamentos para fazer a reparação dos aparelhos, sempre que necessário.
Um dos meus filhos [tenho três no total] trata da parte financeira.
Alguns elementos da nossa equipa vão com frequência ao estrangeiro para
frequentar formações e fazer a reciclagem de conhecimentos pois há que
atualizar as inovações que vão surgindo.
COMO TEM SIDO A PARCERIA COM A NUCASE?
Foi um amigo que me deu a conhecer a NUCASE e a parceria surgiu logo no
arranque da empresa. Estabeleceu-se entretanto uma relação de amizade.
Tenho uma equipa de administrativos que prepara toda a documentação
necessária para que a NUCASE trate do resto… Funciona com retaguarda ao
nosso trabalho.
O QUE AINDA O APAIXONA NA SUA PROFISSÃO?
Sinto-me muito orgulhoso de continuar a acordar às 5h30 da manhã e a trabalhar,
aos 82 anos. Não consigo estar parado. Quando me levanto, preparo a comida
dos nossos gatinhos e da nossa cadela. Temos uma enorme paixão pelos nossos
animais. Depois disto, dado que habito na Parede, conduzo para Lisboa, e desde
há 40 anos que frequento a aula das 7:00h que é a primeira aula do Ginásio
Clube Português. Chego à empresa às 8h30 e os meus funcionários entram às
9h00. Sou eu que continuo a planificar o trabalho, e a formação aos
colaboradores sempre foi assegurada por mim. Saio por volta das 16h30 porque
não prescindo de ir passear a minha cadela ao final do dia.
Neste momento, eu e a minha mulher estamos a passar as nossas quotas para
os nossos três filhos. Paralelamente, tenho uma empresa na área da construção
civil que já conta com um património interessante. Não tinha necessidade de
continuar no ativo mas costumo afirmar que, se um dia me acontecer alguma
coisa que me obrigue a deixar de trabalhar, morro.
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PERSPETIVAS

TEMPOS
INCOMPARÁVEIS
EM QUATRO
DÉCADAS DE VIDA
Nos seus 40 anos de existência, a empresa tem alterado a sua forma de trabalhar e acompanhado as exigências
permanentes da atividade fiscal, a desmaterialização dos procedimentos e o progresso das novas tecnologias.
Prevê-se um futuro de crescimento como até aqui.
Tudo era diferente quando Maria Mestra, diretora do Departamento de Assessoria Técnica entrou na NUCASE, já lá vão 34 anos. “A dimensão,
a legislação, a forma de trabalhar.” Quando entrou teve a sensação de que ia fazer parte de uma família, em que se perspetivava um crescimento
muito rápido. “Foi o que realmente aconteceu”, conta.
Antes de entrar, tinha trabalhado durante oito anos noutras empresas. O balanço que faz da viagem na NUCASE reúne, não só, o facto de
gostar muito desta atividade mas também do fascínio pela área fiscal.
No que respeita às mudanças a que assistiu, responde categoricamente que não há paralelismo possível. “Como é que se pode comparar
submeter declarações pré-preenchidas, em que apenas temos de confirmar os valores com declarações de várias páginas, todas preenchidas
manualmente, com os valores calculados em máquinas registadoras? Inúmeros quadros, que tinham de se cruzar entre si, e que no final, por
um centavo de diferença, podíamos perder um tempo infinito a encontrar o erro?”, questiona. Foi assistindo também ao crescimento “bastante
equilibrado da empresa, o que permitiu a sua solidificação a todos os níveis”. Para tal, ajudaram as alterações fiscais, como por exemplo, a
entrada em vigor do IVA e dos novos códigos do IRS e do IRC. “Decorrente das mesmas, provavelmente, os clientes sentem ‘obrigação’ em
procurar uma empresa que lhes dê a segurança, um trabalho bem feito e de todo o apoio que necessitam na sua atividade”, explica Maria
Mestra.
As alterações recorrentes obrigaram-na a procurar especialização contínua e a voltar à escola, algo que nunca descurou. Um marco importante
na sua carreira surgiu quando, após alguns anos de trabalho de campo, foi criado o Departamento de Assessoria Técnica que passou a liderar.
“Passei a dirigir mais o meu trabalho às necessidades de apoio e às formações internas, sem abandonar o apoio aos clientes, sempre que é
necessário”, afirma.
A empresa tem respondido às necessidades do país atualizando-se permanentemente. “Não há dúvida que Portugal e, consequentemente,
as empresas desta atividade têm que acompanhar as grandes alterações sob pena de colapsarem. A desmaterialização dos projetos e a forma
de comunicação têm sido fundamentais para o desenvolvimento e para as alterações que se têm dado na forma como trabalhamos e
comunicamos. Hoje seria impensável não ter toda a informação a um clique no computador”, defende. Apesar de estes profissionais terem
necessidade de aceder a alguns códigos impressos para consultar um código fiscal atualizado, é no Portal de Autoridade Tributária que
encontram a ferramenta indispensável ao trabalho diário, “com a vantagem de estarem lá anotadas todas as alterações e as respetivas datas.
Este facto é muito importante. Quando temos fiscalizações, é preciso saber qual a regra em vigor naquela data, dada a velocidade com que
são alteradas as leis”, explica.
SEM MARGEM DE ERRO
No ano de comemoração dos 40 anos da NUCASE, Maria Mestra recorda um estudo promovido pela “Dun and Bradstreet”, que indicava que,
em Portugal, “as grandes empresas têm a idade média de existência de 32 anos. Em contraste, as microempresas têm uma idade média
bastante mais reduzida, apenas de 12,5 anos” sublinhando o orgulho de pertencer a uma empresa que já ultrapassou o tempo médio de vida
das empresas portuguesas.
Portugal é também um país “extremamente exigente” e Maria Mestra considera que se chega a pecar por “excesso de zelo”. E explica: “Quando
sai uma diretiva comunitária corremos a adaptá-la, da forma mais rigorosa, ainda que o nosso tecido empresarial seja composto, na sua
maioria, por pequenas e médias empresas, que, muitas vezes, têm dificuldades em implementá-las e em suportar os custos daí inerentes.
Para os profissionais, as obrigações e as responsabilidades são de uma exigência indescritível. Basta dar um exemplo, entre muitos outros:
se um cliente não nos entrega a documentação, para que possamos submeter a declaração do IVA, temos de entrar no portal da Autoridade
Tributária, no prazo de 30 dias, e comunicar que a declaração não foi entregue – o que eles sabem muito bem, já que ela não está no sistema
– e dizer qual a sua justificação. Se não o fizermos, podemos ser solidariamente responsáveis por essa infração”.
Considerando que o sistema e as burocracias se têm simplificado e que é possível fazer “quase tudo” sem recorrer a serviços físicos, não deixa
de assinalar o reverso da medalha. “Recebermos notificações, por uma diferença de cêntimos, com coimas muito superiores às da infração,
porque a declaração foi submetida um minuto depois do prazo. Ou seja, o nosso trabalho está muito mais escrutinado e sem margem de erro.
Esta situação obriga-nos a analisar tudo com muito mais cuidado, o que nem sempre é fácil explicar aos clientes, que têm de nos enviar a
documentação com bastante antecedência, para evitar que, trabalho feito em cima da hora, não possa ser revisto”, destaca. Por outro lado,
não deixa de apreciar o impacto de tirar uma certidão no portal, de entregar as declarações via internet, muitas vezes geradas a partir de
programas gerados internamente, ou de consultar e responder a divergências sem sair do escritório.
O futuro está já aí e Maria Mestra antecipa o crescimento contínuo mas critica a disputa desigual tão marcada nesta área. “Hoje em dia,
assiste-se a uma enorme concorrência entre empresas de contabilidade ou, até mesmo, entre os contabilistas que trabalham por conta
própria. Esta concorrência não tem sido benéfica, nem para a atividade nem para os clientes, pois será completamente impossível prestar
um serviço de qualidade cobrando avenças de valores tão baixos, que apenas servem para desregular o mercado”, conclui.
Até ao final do ano, os objetivos passam por continuar a apostar na formação interna, já com diversos cursos marcados, e na execução de
manuais e de documentos de informações técnicas que ajudem os colegas mais ligados à área operacional.
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Uma história com

•ANTÓNIO NUNES

•CARLOS CASEIRO

Honrar o passado, estar atento ao presente e preparar o futuro.
As memórias fazem parte mas também os desafios para o que há de vir.
Junte-se e partilhe connosco as comemorações do aniversário da NUCASE.
Foi depois da reforma fiscal, em abril de 1978, que surgiu a
obrigatoriedade de as empresas tributadas no Grupo B da
Contribuição Industrial [que usavam o Livro de Compras e
Vendas], passarem a ter contabilidade devidamente
organizada a partir de 1 de janeiro de 1979. Iniciava-se um
período de grandes alterações na vida das empresas e notavase uma maior exigência no cumprimento das obrigações fiscais.
“Um grande amigo meu, o Albino Afonso, insistiu para que lhe
desse o meu apoio nesta fase inicial. Um dia, depois de lhe ter
dito que o ajudava, combinámos um almoço e ele apareceu
com um amigo que trabalhava com ele na secção de
contabilidade de um grande hotel, em Carcavelos. Era o
António Nunes”, começa por contar Carlos Caseiro, fundador
da NUCASE, juntamente com o atual administrador.
Estava dado o mote para a criação desta empresa que
comemora este ano o seu 40º aniversário. Uma vez que Albino
Afonso morava longe e tinha menos disponibilidade, o projeto
arrancaria com Carlos Caseiro e António Nunes. Eram ambos
muito novos, com 25 e 24 anos respetivamente, tinham casado
no ano anterior, e em 1978, nascia Ana, filha de Carlos Caseiro,

e Sónia, filha de António Nunes.
No começo, a casa de ambos serviu de escritório, e até a
garagem do pai de Carlos Caseiro, em Tires, ajudou no
arranque. Seguiu-se a constituição da firma, e depois de muitas
denominações, a conjugação de “NU” [de Nunes] e “CASE” [de
Caseiro] batizaria assim o nome da empresa. “Rapidamente
foram aparecendo clientes, e nesta fase de crescimento, foi
imprescindível a ajuda do meu irmão António Caseiro, que
convidámos para fazer parte do projeto mas, por estar ausente
durante longos meses devido ao facto de ser marinheiro,
acabou por não aceitar e ajudar apenas quando estava
disponível”, explica.
Com o aumento de clientes, foi necessário admitir
colaboradores e conseguir um espaço para que todos
trabalhassem. “O meu pai emprestou-nos dinheiro para a
entrada, contraímos um empréstimo bancário e assim
comprámos o primeiro escritório, com duas salas, na Parede”,
conta Carlos Caseiro. Desengane-se quem pense que foi fácil.
“Foi sobretudo muito trabalhoso. Exigiu muito de nós e das
nossas famílias. Durante mais de dez anos, eu e o Nunes não

tivemos ordenado fixo. Apenas retirávamos da empresa o que
nos era mesmo indispensável. Numa verdadeira amizade e
confiança, sabíamos que estávamos sempre em sintonia e o
importante era o crescimento do nosso projeto”, defende. Os
recursos iniciais não abundavam e todas as receitas eram
aplicadas em investimento.
A empresa é do tempo da prancheta, das máquinas de
contabilidade, chegando depois os primeiros computadores
– a grande novidade na altura – os cartões perfurados e as
folhas A4 de banda magnética. Tempos idos e muito distintos
dos que se vivem hoje. O contínuo crescimento levou à
necessidade de ter cada vez melhor mecanização e à aquisição
de novas instalações. Carlos Caseiro acabaria por ficar com o
setor de informática a seu cargo. “Muitas vezes, o trabalho
prolongava-se pela noite dentro e era já depois do nascer do
sol que saía do escritório, o que provocava um grande cansaço”,
explica. Em junho de 1991, Carlos Caseiro teve um grave
acidente de automóvel que resultou da “falta de descanso”,
ao que se seguiu uma incapacidade de cerca de três anos e
meio de “quase ausência dos escritórios”. Foi então preciso
arranjar soluções, reorganizar todo o sistema informático pois
não havia condições para depender de uma só pessoa e de
programas personalizados. “Aproveitou-se também para
profissionalizar toda a estrutura socorrendo-nos de
profissionais altamente qualificados”, explica.
Quando tudo já estava a funcionar, Carlos Caseiro decidiu
afastar-se e deixar António Nunes a gerir a empresa. “Entre
as sessões de fisioterapia e as estadias no hospital, fruto de
13 operações, com algumas complicações pelo meio e duas
hipóteses de amputação de uma perna, fui arranjando algum
tempo para fazer coisas de que gostava e mantinha-me como
consultor da NUCASE”, conta Carlos Caseiro. Dedicou-se
também a alguns negócios no ramo imobiliário com a vantagem
de não exigirem um horário rígido sendo mais fácil de conciliar.
Mas a crise no ramo levou-o a afastar-se e a adquirir uma
propriedade no Alentejo onde encontrou a tranquilidade que
precisava dedicando-se à criação de cavalos lusitanos,
avestruzes, porcos pretos, borregos, entre outros. “Uns anos
de seca, a dificuldade na mão de obra, os elevados custos de
manutenção e o nascimento dos primeiros netos levaram-me
a equacionar a venda da propriedade e a voltar para a minha
zona, o concelho de Cascais, o que acabou por acontecer.”
RUMO AO FUTURO
António Nunes considera que estes 40 anos representam
“muita dedicação, trabalho, amor e sacrifício. São 40 anos de
muitas histórias. Umas boas, outras não tão boas, mas que
foram superadas e das quais nos orgulhamos. Este ano, em
especial, está a ser vivido com alguma serenidade. Estamos a
comemorar o sucesso do resultado do nosso trabalho e da
confiança dos nossos clientes, colaboradores e parceiros, na
certeza de que o futuro continuará a orgulhar-nos”.
O ano de 2018 tem representado um trabalho assente na
divulgação da imagem e do portefólio dos serviços
disponibilizados pela empresa através de diversos meios de
comunicação social e da construção de uma presença digital,
com enfoque nas redes sociais. “Queremos aproximar-nos
mais dos nossos clientes e parceiros que confiaram em nós
todos estes anos”, afirma. Para concretizar objetivos de futuro,
a empresa recorreu a uma consultora externa especializada
para atualização da visão estratégica dos próximos dez anos,

com implementações de planos semestrais, o que permite
ajustar a realidade a cada momento e antecipar as tendências
de mercado. “Em junho passado, fizemos pequenas alterações
à denominação e objeto social, tendo também aumentado o
capital para 1.000.000 de euros. Desta forma, preparamos a
NUCASE para o futuro e para os desafios mais exigentes que
nos esperam, tentando sempre corresponder às expectativas
dos nossos clientes e colaboradores”, explica o administrador.
Os desafios do digital e da inteligência artificial não escapam
à estratégia traçada enquanto realidade do mundo atual e tem
levado à admissão de colaboradores mais jovens e melhor
preparados para estas exigências. “A idade média de admissão
de novos colaboradores tem vindo a baixar”, sublinha o
responsável.
António Nunes fala ainda de outros objetivos relacionados
com a pretensão para a simplificação fiscal. “Por um lado, vem
facilitar o trabalho reduzindo alguns custos nas operações,
mas poderá afetar ainda mais os preços praticados. É
necessário fazer uma reflexão séria e aproveitar este momento
para deslocalizar recursos para a prestação de serviços,
chamados de valor acrescentado, tentando fazer com que a
contabilidade se transforme num verdadeiro instrumento de
gestão e de tomada de decisão, independentemente da
dimensão da empresa cliente. Cabe, por isso, aos contabilistas
certificados um papel cada vez mais importante no exercício
da consultoria e aconselhamento. Este é o grande desafio que
se coloca a toda a atividade e profissionais”.
Carlos Caseiro, que atualmente é gerente de uma pequena
empresa – a Visionbydrone – Photo Video – e se dedica à
construção de vários drones, às aulas de pilotagem, à
fotografia, aos vídeos aéreos, bem como à família e aos cinco
netos, partilha o orgulho manifestado pelo amigo, no que
respeita à comemoração dos 40 anos. “Hoje em dia, não é fácil
uma empresa comemorar esta data, sobretudo por atuar na
área de serviços de contabilidade e fiscalidade. É sinal de que
estávamos certos quando definimos que a nossa empresa
deveria ter como lema, sobretudo, servir o cliente como
gostávamos que fosse connosco. Tivemos sempre como
objetivo libertar o cliente das suas preocupações com ‘os
papéis’, de modo a que se pudesse dedicar, por inteiro, à sua
atividade empresarial”, defende.
Relativamente ao futuro, destaca a manutenção da tradição
familiar e a passagem de testemunho que tem vindo a
acontecer. “O António Nunes teve a grande capacidade de
saber rodear-se de grandes profissionais e de transmitir aos
seus filhos, Sónia Nunes e Tiago Nunes, os princípios e valores
da NUCASE. Apesar de ter uma base familiar, a NUCASE é
hoje uma grande empresa. Bem estruturada, bem organizada,
moderna, com boas instalações, com bons equipamentos. Com
a colaboração de todos e o pensamento em servir o cliente da
melhor forma, o futuro só poderá ser uma sequência do
passado e a continuação do sucesso”, remata.
O empreendedorismo pode constituir uma aventura mas
António Nunes considera que os jovens estão hoje mais bem
preparados para correr riscos. “O espírito de sacrifício,
humildade e determinação são fatores essenciais para
vencerem os obstáculos e acreditarem nos seus projetos”,
aconselha aos jovens empreendedores. Quem sabe se daqui
a 40 anos, a sua empresa não estará a comemorar uma data
tão marcante…

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

REMUNERAÇÃO CONVENCIONAL
DO CAPITAL SOCIAL
A que empresa se aplica este benefício fiscal?
Aproximando-se o final do ano, face a resultados muito positivos nas suas empresas, muitos
empresários questionam como aproveitar os benefícios fiscais existentes de modo a atenuar
o impacto fiscal nas suas empresas. Neste artigo, damos algumas respostas úteis.
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PARCEIROS
•••TEXTO/// Drª MAFALDA PALMA • advogada

Uma forma de capitalização
das empresas ou uma forma
de entrada no capital social
sem o consentimento - ou
até mesmo contra
a vontade - dos sócios?
No âmbito do Programa Capitalizar foi publicada a Lei n.º 7/2018,
de 2 de março, que veio consagrar o regime jurídico da conversão
em capital social dos créditos detidos sobre uma sociedade comercial,
ou sob forma comercial, com sede em Portugal e cujo volume de
negócios seja igual ou superior a um milhão de euros.
Esta Lei visa a recuperação empresarial e vem disponibilizar um
mecanismo extrajudicial de reestruturação de empresas que se
encontrem numa situação financeira difícil, mas sejam
economicamente viáveis, permitindo, por um lado, o reforço dos
capitais próprios das empresas e, por outro lado, que alguns credores
convertam os seus créditos sobre essas sociedades em capital social.
Note-se que não estão abrangidos por este regime de conversão em
capital social os créditos detidos sobre empresas de seguros,
instituições de crédito, sociedades financeiras, empresas de
investimento, sociedades abertas e entidades integradas no setor
público empresarial, e não são suscetíveis de conversão em capital
nos termos previstos neste diploma legal os créditos detidos por
entidades públicas, exceto as entidades integradas no setor público
empresarial.
A concretização da conversão de créditos em capital social obedece
a um procedimento próprio e pode ser desencadeada por credores
cujos créditos constituam, pelo menos, dois terços do total do passivo
da sociedade e a maioria dos créditos não subordinados, quando se
verifiquem, cumulativamente, os seguintes pressupostos: i) o capital
próprio da sociedade, tal como resulte das últimas contas do exercício
ou contas intercalares aprovadas há menos de três meses, seja inferior
ao capital social; ii) encontrarem-se em mora, há mais de 90 dias,
créditos não subordinados sobre a sociedade de valor superior a
10% do total de créditos não subordinados ou, caso estejam em causa
prestações de reembolso parcial de capital ou juros, estas respeitem
a créditos não subordinados de valor superior a 25% do total de
créditos não subordinados.
O procedimento tem início com a apresentação à sociedade de uma
proposta de aumento do capital social por conversão de créditos.
Esta proposta deve ser acompanhada de: i) um relatório elaborado
por Revisor Oficial de Contas que demonstre a verificação dos
pressupostos acima mencionados; ii) de um documento com os
termos propostos para a alteração do capital social da sociedade,
nos quais se descreva o conteúdo da operação, bem como se preveja
o montante do aumento do capital social a subscrever pelos credores
proponente e a fundamentação do rácio de conversão de crédito em
capital; iii) bem como do projeto de alteração dos estatutos.
A proposta pode ainda prever, a prévia redução do capital social para

cobertura de prejuízos, a exclusão de todos os sócios, caso as
participações sejam destituídas de qualquer valor, ou mesmo a
transformação da sociedade noutra de tipo distinto.
Após o aumento, o capital próprio a sociedade tem de ser superior
ao valor do capital social da sociedade à data da proposta.
Recebida a proposta, os sócios devem deliberar, no prazo de 60 dias
a contar da data de receção da proposta, a sua aceitação ou recusa,
podendo ainda neste período serem acordadas, entre a sociedade e
os credores, modificações à proposta efetuada por estes últimos.
A Lei n.º 7/2018, com vista a acautelar a posição dos sócios, atribuilhes um direito de preferência na subscrição de novas participações,
devendo, nesse caso, o aumento de capital ser realizado em dinheiro,
que é obrigatoriamente aplicado na amortização dos créditos que,
nos termos da proposta, seriam convertidos em capital.
Caso a assembleia geral não se realize ou não aprove a proposta ou,
ainda, caso a deliberação não seja executada, os credores
proponentes poderão recorrer a um mecanismo de suprimento
judicial da deliberação de conversão, na sequência da qual a proposta
de conversão poderá ser confirmada e efetivada, constituindo a
sentença homologatória título bastante para a operação e o respetivo
registo.
Salvaguardando a posição dos sócios, a Lei n.º 7/2018 prevê ainda
que, neste caso, os sócios dispõem de um prazo de 30 dias após o
transito em julgado da sentença homologatória da proposta de
conversão para adquirir ou fazer adquirir por terceiro, pelo respetivo
valor nominal, o capital da sociedade resultante da alteração, desde
que adquiram ou paguem na totalidade os créditos remanescentes
sobre a sociedade detidos pelos credores proponentes.
Apresentado em traços gerais o regime deste novo diploma legal
importa deixar a título de nota final algumas interrogações que se
nos colocam e que a Lei n.º 7/2018 não dá resposta: desde logo qual
é, para efeitos de aplicação deste novo regime, a noção de
participações “destituídas de qualquer valor”, ou ainda quais são os
direitos dos sócios excluídos, pois as suas participações se
considerariam como “destituídas de qualquer valor”. Para a resposta
a estas interrogações contaremos com certeza com a preciosa ajuda
da nossa jurisprudência e dos autores que estudam estas matérias,
mas antes de mais vamos perceber se este novo regime servirá
efetivamente o propósito de capitalizar as empresas ou se, pelo
contrário, será o início de uma entrada forçada de “estranhos” no
capital social que poderá conduzir ao fim de algumas empresas em
que a pessoalização impera, como é o caso das sociedades por quotas.
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ENTREVISTA / clientes

Cliente antigo da NUCASE, responsável por uma empresa de prestação
de serviços médicos, é com satisfação que redijo o breve depoimento
que me foi solicitado sobre o relacionamento que mantive
ao longo dos anos com esta empresa.
•••TEXTO///FERNANDO MANUEL GUERRA RODRIGO • médico dermatologista
A oportunidade surgiu devido ao encerramento formal da minha firma, derivado do inexorável avanço do tempo. Em consequência, decidi aproveitar a
circunstância em jeito de despedida, e para exprimir o mais que justificado e merecido reconhecimento pessoal.
Médico de profissão, sempre a trabalhar simultaneamente nos setores público e privado, escolhi a NUCASE desde o início da minha atividade médica
para me apoiar e coresponsabilizar nos meandros burocráticos e administrativos ligados ao fisco. Exerci Medicina privada, em Lisboa e em Cascais, segui
carreira pública em Lisboa até passar a diretor de serviço hospitalar e desenvolver uma carreira académica como professor catedrático, dependente
assim dos ministérios da Saúde e da Educação. Em todas as atividades conexas, sempre contei com o conselho amigo e avisado da NUCASE.
Iniciou-se a referida colaboração, ainda na velha época do “imposto profissional”. Daí em diante, no decurso do tempo, habituei-me a uma relação de total
e completa confiança com os profissionais da empresa, na resolução dos diversos problemas que progressivamente foram surgindo, ano após ano, quer
resultantes da evolução das regras da fiscalidade, quer decorrentes de complicações inevitáveis no exercício médico, em especial no relacionamento nem
sempre fácil entre colegas do mesmo ofício. A ação dos profissionais foi sempre judiciosa no aconselhamento das opções a tomar, e recordo como essencial,
pelo menos, um caso de conflito laboral longo, complexo e bem difícil, felizmente solucionado a contento.
Assisti e admirei o desenvolvimento da empresa. Os contactos com todos os seus profissionais, na Parede, em Carcavelos e em Cascais, sempre se
caracterizaram por total disponibilidade, competência e eficácia, desde o atendimento na receção, até ao tratamento dos mais diversos assuntos nos
variados setores técnicos e na administração. As questões colocadas e problemas emergentes tiveram sempre resposta, sem ambiguidades nem adiamentos
e, embora eu fosse responsável por uma empresa minúscula, um pouco deslocada face à dimensão que a NUCASE adquiriu, tal facto nunca justificou
atendimento menos célere ou menos eficaz.
O meu depoimento breve nada tem de laudatório. Encerra apenas a apreciação simples e justa de uma colaboração pautada por confiança recíproca e
estima subjacente, e que justifica o meu mais profundo reconhecimento. Termino com os mais sinceros votos de prosperidade para a empresa e seus
colaboradores, na senda da expansão que faz desta firma uma grande empresa na área onde se insere, e na qual ocupa posição destacada.

INSCALE
“Na NUCASE, valorizamos a orientação para o serviço e as rápidas
respostas das pessoas envolvidas”
De origem dinamarquesa, fundada em 2006, a Inscale tem sede na Dinamarca, criou os primeiros escritórios na Malásia,
tendo expandido para a Macedónia e Ucrânia nos últimos cinco anos. “Estabelecermo-nos em Portugal fazia parte da
nossa estratégia global há já algum tempo, para servir os nossos clientes internacionais a partir de uma localização na
União Europeia e aproveitar o grande conjunto de talentos de tecnologias de informação, no país”, explica Erun Li Jensen,
executive consultant Inscale Global e MD Inscale Portugal. A empresa nacional nasce, assim, em fevereiro de 2018.
Parte do sucesso da empresa está na cuidadosa triagem dos potenciais clientes, o que é essencial para criar parcerias
estratégicas, havendo também a preocupação de preservar os talentos ao nível de colaboradores e de profissionais. “A
Inscale reúne as melhores equipas de desenvolvimento de software que correspondam ao ADN de empresas clientes não
portuguesas (principalmente da Escandinávia e do Norte da Europa), garantindo ótimos empregos para os profissionais
mais talentosos que desejem dar o próximo passo na sua carreira. Proporcionamos um ambiente de trabalho estimulante
às nossas equipas e apoiamos, tanto os clientes, como os colaboradores a alcançar o sucesso em todas as fases de cada
projeto”, explica o responsável.
A principal dificuldade sentida atualmente “é distanciar a empresa da massiva indústria de outsourcing / nearshoring, tão
abundante em Portugal”. Assumindo-se como diferenciadores relativamente a outras empresas do setor, o feedback dado
pelos colaboradores e clientes em todos os mercados em que operam vem comprovar isso mesmo. “Essencialmente, a
Inscale é a alternativa para uma empresa iniciar a sua própria filial num novo país, onde não conhece as leis e regulamentações
locais, cultura e mentalidade. Ao fornecer os melhores talentos, facilitamos que os nossos clientes atinjam seu crescimento
estratégico e cumpram o seu plano de desenvolvimento de software”, salienta Erun Li Jensen.
Clientes da NUCASE desde a sua fundação, no início deste ano, o responsável assume que valoriza, nesta relação, “a
orientação para o serviço e as rápidas respostas das pessoas envolvidas, bem como a facilidade em contactar os mais altos
cargos da empresa, quando e se necessário”.
Atualmente, a empresa conta com mais de 500 profissionais em todo o mundo, sendo que a empresa a nível nacional tem
vindo a ganhar terreno rapidamente entre “clientes e potenciais clientes”. O principal desafio passa por expandir escritórios
em breve pois o crescimento “está a ser mais rápido do que o previsto. Temos a expetativa de apresentar resultados
positivos no primeiro ano de atividade”, conclui Erun Li Jensen.
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SERVIÇOS
•••TEXTO///NUNO SANTOS • ex colaborador da nucase

nucaseANGOLA
APOSTA NA INTERNACIONALIZAÇÃO
No âmbito das comemorações dos seus 40 anos, a
NUCASE tem vindo a apresentar na sua newsletter os
seus centros operacionais, mais conhecidos dentro da
sua estrutura, como os escritórios. A NUCASE Angola
surge assim em último lugar, tanto na sua apresentação
na newsletter, como a integrar a estrutura da empresa.
Eu nunca fui a Angola, porque se houve uma geração de
portugueses, a quem o Salazar livrou da guerra, a mim, foi o 25
de abril quem me libertou desta missão, em Angola ou noutra
das antigas colónias, onde a guerra imperava.
Mesmo em tempo de paz e apesar de eu ter algum fascínio por
viagens, porque como alguém disse, as viagens constituem a
única coisa onde o dinheiro que se gasta nos torna mais ricos,
nunca conheci o escritório da NUCASE nem a origem da sua
toponímia. Por isso, a sua apresentação será mais formal e menos
romanceada.
Começo por destacar a similitude dos progressos da NUCASE e
do país, ao longo destas quatro décadas, nas vertentes do
desenvolvimento e do crescimento, bastando atentar nestes
indicadores económicos desde a década de 70 até aos dias de
hoje.
Mas, foi sobretudo a partir da viragem do milénio que o país
conheceu um maior desenvolvimento em todas as áreas,
nomeadamente na da internacionalização, tanto do país, como
das empresas, ainda que nem todos esses processos de
internacionalização tenham sido um mar de rosas, havendo
histórias de grandes sucessos, e outras, de menos.
Aproveitando-se do facto de Angola ser um grande produtor de
petróleo, e como o seu preço estava bem cotado nos mercados
estrangeiros, a sua economia tornou-o num país emergente.
Porém, como Angola é um jovem país, tem uma grande escassez
de recursos humanos, em quase todas as áreas.
Para suprir essa dificuldade, o governo angolano teve de importar
esse know-how, e as empresas portuguesas que tinham o
benefício da língua comum, fruto de uma ligação de quase cinco
séculos, viram ali uma janela de oportunidade, seguindo a velha
máxima de Salazar “Para Angola e em Força”, só que desta vez
já sabíamos que Angola não era nossa.
Entre as muitas empresas que seguiram essa via, algumas eram
clientes da NUCASE em Portugal. Por causa dessa relação de
proximidade e da satisfação dos serviços prestados, lançaram o
repto à administração para que os acompanhasse nesse processo
de internacionalização.

UM CAMINHO COM ALTOS E BAIXOS
Após um profundo estudo do projeto, a administração concluiu
que a instalação em Luanda traria um valor acrescentado à
organização, desde logo, porque continuava a dar assistência
aos seus clientes ali deslocados, e em segundo, porque depois
de ali instalados, poderia captar novos clientes, trazendo um
maior incremento à organização.
Para isso, muito contribuiu o facto dos dois sócios neste projeto,
um ser angolano e residente, e outro, ter nascido angolano
(embora não residente). O local encontrado para o escritório
situa-se numa zona nobre da cidade: a Rua do Cafaco n.º 1, 1.º
B, em Luanda.
E como Angola adotara o antigo sistema contabilístico português,
a NUCASE detinha todo o know-how necessário ao desempenho
da atividade. A solução inicial apontou para o recrutamento de
pessoal local, ou de angolanos aqui residentes mas que tinham
interesse em regressar ao seu país de origem.
Todos eles passavam por um estágio na sede, supervisionados
por um técnico da NUCASE, António Almeida, o qual começou
por exercer essas funções em regime de itinerância, isto é,
alternava três meses em Luanda com outros três em Portugal,
resolvendo o resto através das tecnologias de informação.
A relação com os países lusófonos é muito mais difícil do que
parece, pese embora a língua seja comum, existem diferenças
abissais nos comportamentos, sobretudo nas relações de
trabalho, como a pontualidade e a assiduidade.
Por isso, passado muito pouco tempo, a itinerância do António
Almeida teve de ser alterada, passando a viver quase em regime
de permanência em Luanda, vindo a Lisboa apenas para visitar
a família e recarregar baterias.
Ao longo destes onze anos, este processo de internacionalização
tem sofrido altos e baixos, assim como a relação entre os dois
países. Mas, tal como em Portugal, a NUCASE passou por vários
ciclos, ao longo dos seus 40 anos de existência. A empresa, em
Angola, já conta com onze anos.
NOTA DO AUTOR

Encerra-se assim a história dos sete escritórios da NUCASE. Para
mim, foi um privilégio ter colaborado neste projeto e ter trabalhado
nesta empresa. Quero dar os parabéns à sua administração na
pessoa do Sr. António Nunes que, além de ser um visionário, faz o
favor de ser meu amigo. Resta-me desejar aos restantes elementos
da administração motivação, para continuarem a manter o sucesso
obtido e a obtenção de um sucesso ainda maior.
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Para mais informações úteis, visite o nosso novo site

www.nucase.pt
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