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•••EDITORIAL///ANTÓNIO NUNES administrador

VEM AÍ O VERÃO
Com a economia a funcionar dentro das metas traçadas pelo Orçamento Geral do Estado, segundo os relatórios das
entidades reguladoras - até mesmo do Conselho das Finanças Públicas que parece em sintonia com a execução
orçamental do governo - a grande discussão nos fóruns noticiosos tem sido a aproximação do verão, e os perigos que
daí poderão advir relativamente aos incêndios.
Nas empresas, este período é de uma certa acalmia. Os gestores vão fazendo a sua gestão corrente, de acordo com os
planos estratégicos aprovados no início do ano, e os trabalhadores gozando os seus períodos de férias, recarregando
já as baterias para o novo ano que se aproxima. A chegada do verão parece estar a ser vivida de uma forma inusitada,
e nem é pelo planeamento das férias.
A grande discussão com a aproximação do verão na comunicação social prende-se com a prevenção dos incêndios, a
fim de se evitar a tragédia verificada no ano anterior. É sabido que o tema dos incêndios é bastante polémico, embora
não seja muito relevante para este espaço - onde se costumam abordar outros assuntos relacionados com a nossa
atividade -,+ mas, porque os incêndios não têm saído das notícias, nem das agendas políticas, como pedroguense, não
podia deixar de relembrar o tema, por causa do sofrimento das pessoas da minha terra, sobretudo, as mais afetadas
por essa tragédia.
Mas claro que o verão traz outros assuntos relevantes para as empresas. Desde logo, a implementação do Regulamento
Geral de Proteção de Dados (RGPD) que entrou em vigor em 25 de maio. O RGPD é uma nova responsabilidade para
as empresas e traz pesadas multas para aquelas que não cumpram a lei, podendo ir até 20 milhões de euros ou a 4%
do volume anual de negócios das empresas.
Em devido tempo, a NUCASE promoveu ações de esclarecimento abertas a todos os seus clientes sobre este novo
regulamento. Contudo, e como é seu timbre, mantém-se disponível para quaisquer esclarecimentos que os seus clientes
julguem necessários para a melhor implementação deste novo regulamento.
Com votos de que aproveitem o verão da melhor maneira, lembramos que a NUCASE estará sempre aberta para ajudar
naquilo que é a sua missão. Só não escolhe o vosso plano de férias, mas não deixa de sugerir que vá para fora cá dentro.
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IDALINA GRÁCIO DE ANDRADE
Gestora do Jornal de Sintra e Tipografia Medina

EVENTOS E AÇÕES

WORKSHOP “GESTÃO DO TEMPO DOS EMPRESÁRIOS: DELEGAR COM EFICÁCIA”
A NUCASE realizou, no dia 21 de março, o workshop “Gestão do
Tempo dos Empresários: Delegar com Eficácia”, em parceria com
a ActionCOACH. “O que é que faria com mais seis horas por dia?”
foi a pergunta lançada pela empresa especializada em sistema de
coaching e que atraiu mais de 40 pessoas à nossa sede com o objetivo
de “viverem O negócio e não NO negócio”. Os participantes do
workshop aprenderam, com a experiência da oradora Emília Alves,
a delegar, a distinguir as tarefas importantes das mais urgentes e
a construir a ferramenta número um para gerirem o seu dia.

CONHECER MELHOR AS REGRAS DA PROTEÇÃO DE DADOS
No âmbito do novo Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados
(RGPD) - que entrou em vigor no dia 25 de maio - a NUCASE
promoveu várias sessões de esclarecimento para profissionais que
lidam diariamente com esta lei. Em parceria com a It Is All About
People (IIAAP), a sede da NUCASE recebeu a advogada Cristina
Dias para esclarecer as novas obrigações legais impostas às
empresas por este regulamento e, assim, evitar coimas pesadas e
responsabilidade penal. As sessões serviram para perceber os novos
direitos dos titulares dos dados e a sua implicação para as empresas,
o que é necessário fazer para implementar as obrigações previstas
no RGPD e conhecer as sanções aplicáveis à violação de dados
pessoais.

WORKSHOP “LIDERAR CONHECENDO AS PERSONALIDADES”
Identificar a personalidade das pessoas com quem interagimos e
as características a prestar atenção quando lidamos com as mesmas
podem contribuir para potencializar o seu negócio. Foi por isso que,
em maio, a ActionCOACH voltou à sede da NUCASE para um
workshop dinâmico e interativo onde os nossos clientes puderam
aprender a ler comportamentos e a melhorar os estilos de liderança
entre as suas equipas.
Da responsabilidade da mesma formadora do evento realizado em
março, Emília Alves, e também do coaching Hugo Monteiro, a sessão
ajudou os nossos clientes a interagirem de forma eficaz com as suas
equipas para que em conjunto possam alcançar melhores resultados.
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PESSOAS

JURACI DIAS
“Sinto orgulho por colaborar há tantos anos
numa das melhores empresas para se trabalhar”
É uma cara incontornável da empresa. A trabalhar há mais de 30 anos na NUCASE, a
secretária de administração começou a sua viagem apenas como substituta de uma
colaboradora que se encontrava de baixa.
Inicialmente, teve a seu cargo, os serviços administrativos, mas passados seis meses, foi
convidada para secretariar os gerentes da NUCASE, funções que desempenha até aos dias
de hoje apenas com António Nunes, uma vez que Carlos Caseiro saiu da empresa entretanto.
“A organização interna sofreu realmente algumas alterações, mas no meu caso, nada que
não tenha sido facilmente ultrapassável”, diz.
Como secretária de administração, tem a responsabilidade de “controlar as contas bancárias,
fazer pagamentos a fornecedores, de salários e outros, completar e tratar de processos de
leasing, renting, entre outros, e preparar toda a documentação da NUCASE e de outras
empresas do grupo”, explica. A relação com o administrador já é tão próxima que Juraci
confessa ter a capacidade, ao longo de todos estes anos, “de lhe adivinhar os pensamentos,
se necessário”. Considera que os clientes podem esperar da empresa “brio profissional e
muito empenho em fazer sempre mais e melhor”.
Tem assistido à evolução da casa onde passou três décadas da sua vida “com confiança,
otimismo e orgulho por colaborar há tantos anos numa das melhores empresas para se
trabalhar, certa que continuará a evoluir cada vez mais”, afirma. A NUCASE é para Juraci
a sua segunda casa. “Sinto-me feliz por ter contribuído durante todos estes anos, embora
numa escala mínima, para o sucesso desta empresa”, conclui.

JORGE AVITO
“O grupo tem margem para o crescimento
com base na humildade e no respeito de todos”
Bastaram duas entrevistas para começar a trabalhar na NUCASE, decorria o ano de 1988,
altura em que ingressou no Departamento de Relações Externas e correio interno. “Na
altura, o senhor Nunes achou que eu devia ter outra carreira que não a do Serviço Externo,
no entanto, demonstrei tal capacidade de interligação com as outras entidades (comunicação
e empatia) que ainda hoje me mantenho nessas funções”, conta. Jorge Avito trabalha no
Departamento de Relações Externas.
Apesar de nunca ter saído da mesma área, sente que cresceu na capacidade de relação com
as entidades externas mas também internamente, com os seus colegas. “Gosto muito e tenho
um zelo extraordinário por aquilo que faço. Sou acarinhado por todos e isso deixa-me muito
realizado. Orgulho-me de vestir a camisola. Desenvolvi relações interpessoais como ninguém”,
defende.
Considera que os clientes podem esperar “um bom trabalho e dedicação por parte de todos”
ainda que a NUCASE esteja dependente do estado do país. “O grupo tem-se superado, o
que nem sempre acontece noutras empresas, mas ao ter uma excelente relação com todas
as áreas, permite-lhe ganhar experiência. O crescimento tem sido muito bom com o esforço
conjunto de todos”, afirma. Lamenta, no entanto, que a estagnação imposta pela crise
económica sentida em 2011, ainda que considere que a empresa “conseguiu dar o salto e
crescer, aos poucos. O grupo tem margem para o crescimento com base na humildade e no
respeito de todos”, explica Jorge Avito.
Ao lhe pedirmos para definir a empresa numa palavra, a escolha recai em “orgulho”.
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FISCALIDADE
•••TEXTO///MARIA MESTRA • economista • departamento de assessoria técnica nucase

No rescaldo da entrega
da Declaração mod.3 de IRS
É e não deixa de ser um artigo técnico. Quando me pediram para escrever
sobre um tema para a newsletter da NUCASE - envolvida como estive
no processo de preenchimento e entrega das declarações - lembrei-me
de, em jeito de desabafo, tentar conciliar as minhas experiências com
as novidades de uma declaração quase toda ela pré-preenchida, e o
controlo que a Autoridade Tributária tem sobre os dados - que ainda
não são visíveis - mas que estão no sistema tributário.
Se no Anexo A, onde estão inseridos todos os valores recebidos a título
de rendimentos de trabalho e de pensões, com as respectivas retenções,
estão bem registados, o mesmo já não se pode dizer quanto a outros
rendimentos.
•••Vejamos:
>RENDIMENTOS PROFISSIONAIS:
O quadro 3 da declaração tem um sem número de linhas, cada uma
referente a um tipo de rendimentos. O seu incorreto preenchimento
pode resultar num erro de enquadramento, quanto aos coeficientes
a aplicar no regime simplificado.
Imagine-se um contribuinte que tem uma atividade profissional de
jornalista, mas que, ao mesmo tempo, escreveu um romance. Os
rendimentos da atividade de jornalista são tributados integralmente,
aplicando o coeficiente de 0,75. Mas os derivados dos direitos de
autor são considerados apenas e dentro de determinados limites em
50% do seu valor. Deste, uma parte do rendimento é inscrito no
quadro 3, mas a parte isenta de tributação terá de ser declarada no
anexo H.
Até aqui é fácil. Mas, se a entidade que pagou os rendimentos de
direitos de autor, ao preencher a sua declaração (modelo 10), ao
colocar o código, ao invés de B13 coloca B10 quando se submete a
declaração dá um erro, como o ultrapassar? Não vos quero
importunar com os trâmites que daqui resultam, mas garanto-vos
que há, pelo meio, a troca de vários emails e telefonemas com a
entidade pagadora ou com os respetivos contabilistas.
E quando as retenções na fonte não coincidem? Porque a data da
emissão do recibo e a data da prestação do serviço não coincidem?
Lá temos que ir ao portal da Autoridade Tributária e verificar se os
primeiros recibos emitidos, em janeiro de 2018, se referem a
prestações de serviços efetuadas no ano anterior. Nestes casos, a
situação é interessante, pois o rendimento pertence a 2017, mas a
retenção só pode ser considerada em 2018, ainda que, neste ano,
possa nem ter sido exercida atividade.
>RENDIMENTOS PREDIAIS:
Se os recibos foram emitidos, no portal da Autoridade Tributária,
todos os valores e respetivas retenções estão pré-preenchidos.
Porém, os valores que se receberam a título de caução, para a qual
se emitiu recibo no portal, para efeitos fiscais não é uma caução, mas
sim uma renda antecipada e, como tal, é rendimento do ano em que
se recebeu.
Mas as deduções do IMI, Adicional ao IMI, condomínio e outras
despesas têm de ser inseridas. As obras efetuadas nos imóveis
arrendados apenas são consideradas um gasto se, inequivocamente,
a fatura que as suporta tenha descriminado o local da sua execução.
Nem sempre esta regra é acautelada. Como dizer ao cliente que
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todas aquelas obras não podem ser consideradas? Garanto-vos que
não é fácil.
>MAIS-VALIAS IMÓVEIS
As mais-valias referentes à transmissão de imóveis implicam que se
conheça a data e o valor da compra. Quando a propriedade dos
imóveis resultou de herança, o valor de aquisição é aquele sobre o
qual incide o Imposto do Selo, ainda que não tenha sido pago.
Quando se encerra o processo da herança, as Finanças enviam um
documento com a indicação de todos os valores que foram atribuídos
ao património. Como não se pagou imposto, ninguém guarda o papel
ou não se lembra onde.
Não há qualquer hipótese de efetuar este preenchimento sem ter
de se ir à repartição, onde o processo foi instaurado e pedir o valor.
E quando os imóveis são adquiridos em vários momentos por
heranças sucessivas? Vários valores de aquisição, vários anos – o
ano é importante para a aplicação do coeficiente de correção
monetária.
>MAIS-VALIAS DE BENS MOBILIÁRIOS NACIONAIS
A venda de ações, obrigações e outros direitos, em que a maior parte
das entidades financeiras apenas envia a declaração com o valor da
venda, e o valor da compra, onde o vamos conseguir apurar? Alguns
bancos não enviam, mas dispõem no seu portal essa funcionalidade
de consulta, outros limitam-se a responder que cada pessoa tem de
saber o que vendeu.
>MAIS-VALIAS DE BENS MOBILIÁRIOS E RENDIMENTOS DE
CAPITAIS FORA DO PAIS
Por incrível que possa parecer, a informação dos bancos fora de
Portugal chega-nos, às vezes, mais completa. Por norma, tem o valor
da venda e o da aquisição, com as respetivas datas. Mas como para
preencher o anexo – já que se trata de rendimentos recebidos fora
de Portugal e tem de ser identificado o país pagador? Quando
aparecem as siglas dos países é tranquilo, mas o que acontece quando
apenas aparece o código ISIN (International Securities Identification
Number)? Lá teremos que consultar o Google, para saber a que país
pertence. Temos mesmo de o fazer, porque, para beneficiar da
dedução da dupla tributação internacional, há que saber qual o valor
que está previsto na convenção sobre dupla tributação celebrada
entre esse país e Portugal.
Tendo tudo preenchido, submete-se a declaração e obtemos a
informação: “Existem valores de rendimentos de mais-valias
conhecidos pela Autoridade Tributária e não declarados”. Resposta
pronta do cliente: “Não vendi nada, só permutei uma casa, mas não
houve ganho; o valor foi o mesmo para cada bem”.
Pois é, mas uma permuta é uma operação de venda e uma operação
de compra.
No final a declaração pode ter meia dúzia de linhas que tivemos que
preencher. Mas quanta pesquisa, quantos telefonemas e quantos
emails foram necessários? Como explicar isto ao cliente?
Desculpem-me o desabafo: ainda não nos recuperámos dos efeitos
da campanha do IRS e já estamos a ter que responder às divergências
– ou seja no e-balcão explicar e entregar toda a documentação de
apoio que me serviu para inserir os valores na declaração.
Quem disse que entregar o IRS era fácil?

PERSPETIVAS

HÁ 40 ANOS
ATENTOS
ÀS MUDANÇAS
E A INOVAR
Prestes a comemorar um quarto de século na empresa,
João Paulo Dias traça uma perspetiva daquilo que foi
a NUCASE quando entrou, o que mudou, a forma como
tem vindo a evoluir e para onde pode caminhar no
futuro.
Em janeiro do próximo ano, comemora 25 anos de carreira na
NUCASE. João Paulo Dias é financeiro da empresa e afirma que “em
1994, a mesma encontrava-se numa encruzilhada, onde o downsizing
era um dos rumos possíveis. A estratégia seguida acabou por ser o
crescimento sustentado, tendo sido elaborado um plano de
reestruturação, com o envolvimento de toda a organização”, conta.
Tal decisão implicou discussão e ponderação mas também um forte
investimento em recursos humanos, tanto a nível técnico como
comportamental, nas tecnologias informação e comunicação e
também em novas e mais modernas instalações.
Recorda o período difícil entre os anos de 2011 e 2013 devido à
recessão económico-financeira que assolou o país. “Sentimos algumas
dificuldades, sobretudo ao nível da tesouraria, comuns a todo o tecido
empresarial português. Mas como somos resilientes, conseguimos
encontrar as melhores soluções, sempre com a responsabilidade
social muito presente”, defende.
O crescimento foi acontecendo e tem sido uma realidade sobretudo
devido à motivação dos profissionais que integram a empresa. “Uma
organização está mais preparada para enfrentar os obstáculos que
vão surgindo no seu caminho, se as pessoas, que são o seu maior
património, estiverem imbuídas de uma cultura de equipa forte, coesa
e proativa. A NUCASE conseguiu crescer e ser hoje uma das maiores
empresas de contabilidade do país, porque sempre soube adaptarse e responder às dificuldades, procurou estar na vanguarda, com
atenção aos riscos e às oportunidades que o mercado foi gerando,
com ‘a porta sempre aberta’ para ouvir e apoiar os seus clientes,
mesmo nas situações mais delicadas”, foca João Paulo Dias.
A aposta na formação contínua dos colaboradores, na tecnologia, na
inovação, a criatividade e a proximidade do cliente são os fatores
chave do negócio, na opinião do financeiro.
Relativamente à sua função propriamente dita, a aposta numa gestão
mais personalizada obrigou João Paulo Dias a utilizar outras
ferramentas de gestão, como por exemplo, o Balanced Scorecard
(BSC), que permitiu tirar melhor partido dos indicadores de gestão.
“Esta monitorização do desempenho económico-financeiro online
permite ter uma visão global do negócio e tomar decisões em tempo
útil. Em 2003, a certificação de qualidade criou o enquadramento
certo para uma melhoria contínua, com processos e métodos de
trabalho bem definidos e claros para toda a organização, o que

garante aos nossos clientes um serviço de excelência”, avança.
INOVAR E MODERNIZAR
A NUCASE caminhou neste quarto de século tendo sempre em
atenção as mudanças procurando inovar. A empresa, como se
conhece hoje, “está na primeira linha de empresas de contabilidade”,
defende João Paulo Dias. “É hoje uma organização mais robusta e
preparada para responder aos desafios atuais num mundo cada vez
mais globalizado porque temos profissionais com muita experiência,
conhecimento e meios tecnológicos modernos, uma cultura de
exigência e responsabilidade enraizada em todos os colaboradores
e uma oferta de serviços muito abrangente: contabilidade, fiscalidade,
gestão administrativa de recursos humanos, consultoria (fiscal, de
gestão, financeira, de recursos humanos) e sistemas de informação.
Com alguma dificuldade em antecipar o futuro, devido ao facto de
as tecnologias estarem em constante evolução e das sucessivas
alterações regulares ao nível das reformas fiscais, o colaborador
considera que é preciso prosseguir caminho. Há que estar atento,
“tanto à envolvente interna como externa”, sabendo-se que a era
digital e robótica vai trazer novos desafios mas também
oportunidades. “A democratização das tecnologias de informação e
comunicação vai contribuir para uma melhor organização de dados
e processos e facilitar mais as tomadas de decisão. Os documentos
em papel vão ser gradualmente substituídos pelos digitais, e vão
permitir, com a ajuda das ‘machine learning’ (máquinas com a
capacidade de aprenderem sozinhas a partir de grandes volumes de
dados) uma poupança de horas de trabalho na recolha da informação
e no tratamento dos dados”, salienta o colaborador.
Também o desempenho dos colaboradores e das organizações vai
ser mais eficiente graças à utilização de novas tecnologias de gestão.
“Esta revolução vai gerar uma mudança de paradigma, onde o
contabilista vai ter mais tempo para aplicar o seu know-how no
acompanhamento e aconselhamento do seu cliente e ajudá-lo a tomar
decisões no tempo certo. Em suma, vai ter um papel central na
definição da estratégia e, em consequência, no futuro da
empresa/empresário”, explica.
Num futuro próximo, é provável que o contabilista se torne num
consultor de negócio sendo que os pilares críticos do novo paradigma
podem vir ser “a especialização, a formação contínua e a informação
just in time, possibilitadas pelas novas tecnologias”.
Se tivesse de escolher os três marcos mais importantes ao longo
destes 40 anos, João Paulo Dias selecionaria a certificação de
qualidade (que melhorou os processos e tornarou os procedimentos
mais claros para a organização, para os clientes e parceiros); as
instalações mais modernas (que vieram permitir conforto e segurança
aos colaboradores e clientes) e a responsabilidade social que tem
vindo a ser um conceito cada vez mais enraizado na NUCASE.
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IDALINA GRÁCIO DE ANDRADE
Gestora do Jornal de Sintra e Tipografia Medina

“Algumas pessoas
aprenderam a ler através do
Jornal de Sintra e isso é algo
que muito nos orgulha”
Foi a 7 de janeiro de 1934 que António Medina Júnior criou a empresa que hoje detém o Jornal de Sintra e a
Tipografia Medina. Foram os filhos, António Pedrosa Medina e Maria Almira Medina que prosseguiram a atividade
iniciada pelo pai.
A empresa octagenária tem resistido aos tempos e é dirigida hoje por Idalina Grácio de Andrade que confessa
continuar motivada diariamente mas assume que gostaria de sentir um maior apoio da Câmara Municipal de
Sintra e de outras entidades.

PARCEIROS
•••TEXTO/// Drª FRANCISCA MARÇAL SANTOS • advogada

PROCESSOS DISCIPLINARES
LABORAIS:
OPORTUNIDADE E RISCO
Processo Disciplinar como Elemento
de Gestão de Recursos Humanos
Poderá o procedimento disciplinar laboral, quando convenientemente aplicado, desempenhar uma relevante função de
auxílio à Gestão de Recursos Humanos de uma organização?
Ora, clarifique-se, em primeiro lugar, as circunstâncias de aplicação de um procedimento disciplinar a um trabalhador. A integração do trabalhador
numa organização implica, necessariamente, a sua sujeição às regras de conduta prosseguidas pela entidade empregadora destinadas à manutenção
da coesão e à articulação funcional dos elementos produtivos que a constituem. Ao cometer uma infração, mediante o incumprimento de algum
dos deveres que lhe estão adstritos, o trabalhador sujeita-se à instauração de um processo disciplinar pelo empregador, uma vez que este é o
detentor do poder disciplinar, competindo-lhe a aferição do seu cumprimento e a aplicação de sanções quando a conduta por estes adotada
conflitue com os padrões de comportamento estabelecidos ou se mostre inadequada à correta efetivação do contrato.
Refira-se também que, ao contrário do que à priori possamos pensar, o procedimento disciplinar laboral não tem como propósito último o
apuramento da verdade material de forma imparcial e objetiva (essa análise caberá posteriormente ao tribunal, se for essa a pretensão do
trabalhador), mas sim fundamentar a decisão disciplinar e a respetiva sanção, que o empregador pretende aplicar.
Mas quais as finalidades desta sanção disciplinar? Esta, regra geral, surge com um objetivo conservatório da relação laboral, todavia, como
elemento corretivo, no sentido da mudança de comportamento do trabalhador infrator em conformidade com o interesse da empresa.
No que toca ao elemento corretivo, é excluído o caráter retributivo da sanção dado que esta não visa retribuir a falha do trabalhador com um
prejuízo para o mesmo. Em oposição, a sanção disciplinar tem um caráter preventivo numa dupla vertente uma vez que, para além do objetivo
de prevenção do trabalhador sancionado através de repressão da sua inadequada conduta e da incitação à sua reintegração no padrão de conduta
visado (prevenção especial), a aplicação de sanção disciplinar ambiciona também a prevenção dos restantes trabalhadores da organização,
desincentivando a adoção de semelhante comportamento (prevenção geral).
Quanto ao objetivo conservatório da relação laboral, significa isto que, na generalidade dos casos, a sanção se destina à reposição das condições
de viabilidade do contrato de trabalho. No Código de Trabalho, as sanções disciplinares previstas são gradativas, desde a repreensão, a repreensão
registada, a sanção pecuniária, a perda de dias de férias, a suspensão de trabalho com perda de retribuição e de antiguidade, até ao despedimento
sem indemnização ou compensação, devendo ser tidos como critérios de sua aplicação, a proporcionalidade à gravidade da infração e à culpa
do infrator. Resulta do exposto que a sanção de despedimento de trabalhador apenas estará em conformidade com a legislação aplicável quando,
de acordo, com os critérios acima explicitados, se mostre inviável a manutenção do vínculo laboral.
Deste modo se conclui que a instauração de processos disciplinares aos trabalhadores, quando justificados, é algo benéfico ao bom funcionamento
das organizações, nomeadamente no que concerne à gestão de recursos humanos uma vez que, se em primeiro lugar, têm um caráter dissuasor
relativamente ao trabalhador que cometeu a infração por se ver por ela sancionado, têm-no também relativamente aos outros elementos da
organização, que percecionarão que a gestão da mesma não assume uma atitude de conformismo relativamente às infrações dos seus trabalhadores
e reage de forma coerente com os fins que proclama.
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ENTREVISTA / clientes

Alambra Consulting
“Valorizamos o profissionalismo, a oferta de serviços integrados,
a rapidez de resposta e a simpatia da NUCASE”
Acaba de comemorar dois anos de existência. Criada a 17 de maio de 2016, por sócios portugueses
e noruegueses, a Alambra Consulting tem como objetivo prestar serviços de consultoria no âmbito
de atuariado, data science e gestão, em projetos que exigem competência e soluções inovadoras.
“No atuariado, os serviços contemplam cálculos do risco, das provisões e da solvência. Podemos
também atuar como atuário responsável para o ramo não vida dos seguros. Em data science, damos
cursos de formação avançada e organizamos cursos no âmbito da gestão, bem como, conferências
temáticas. Ajudamos as empresas nos processos de melhoria contínua”, refere o sócio-gerente Walther
Neuhaus.
Com uma concorrência bem estabelecida, a maior dificuldade tem sido entrar num mercado pequeno.
“Ainda há uma crença difundida no mundo dos seguros, de que esta é uma atividade meramente
governada por regulamentos”, explica o responsável. Ainda que os novos regulamentos proporcionem
oportunidades de trabalho aos atuários, o sócio-gerente considera que existem outras áreas onde o
core business desta empresa faz sentido, devido à capacidade de analisar novos produtos, à aplicação
de métodos inovadores, e à organização mais produtiva e flexível.
Os desafios da consultora definem-se numa palavra: clientes. “Acreditamos que temos condições para
conseguir manter ou atrair clientes de uma forma permanente, para crescer e originar receitas com
um caráter regular”, refere. A Alambra Consulting conta com a colaboração de profissionais altamente
qualificados para responder às necessidades dos clientes. A trabalhar com a NUCASE desde a fundação
da empresa, Walther Neuhaus valoriza “o profissionalismo, a oferta de serviços integrados, a rapidez
de resposta e a simpatia da mesma”.

Casa dos Cafés dos Lusíadas
(CCL)
“Destacamos a disponibilidade, o profissionalismo
e a eficiência da NUCASE”
A viagem começou a 5 de outubro de 1984 com a abertura da primeira loja, no Centro Comercial das Olaias, com a marca Sical, parceira crucial
para o negócio, até aos dias de hoje. Seguiu-se a abertura de mais estabelecimentos, e quatro anos depois, foi criada a empresa Casa dos Cafés
Lusíadas (CCL), na altura, com três lojas e 13 colaboradores. “Atualmente, temos cinco lojas com dois conceitos diferentes - Sical Origens e
Fornada de Pão - e 37 colaboradores. O objetivo principal foi sempre a venda de café e chá em centros comerciais e fomos fazendo adaptações
ao longo dos anos, por exemplo, com a introdução de pastéis regionais, pastelaria variada, vários tipos de pão, pratos variados, sumos naturais,
entre outros”, explicam António Santos e Tânia Santos, duas gerações ligadas ao negócio. Os objetivos não mudaram ao longo dos anos: surpreender
e levar produtos de qualidade ao consumidor final, “um ambiente relaxado com serviço rápido e uma contínua introdução de produtos novos”.
A CCL tem mantido uma evolução sustentável desde a sua génese com investimentos em infraestruturas, novas localizações, ofertas diversificadas
de produtos para os clientes. Mas as dificuldades também se têm feito sentir, seja a nível fiscal, com a mudança do IVA, como também no que
respeita à certificação HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point). “Outro tema a realçar diz respeito ao preço dos produtos finais e
das matérias-primas que têm tido várias oscilações nos últimos anos, o que impacta diretamente na nossa margem”, referem os responsáveis.
Para fazer face aos desafios, a empresa tem sempre presente o fator inovação procurando oferecer produtos diferentes aos seus clientes.
“Ambicionamos conseguir que qualquer pessoa possa vir às nossas lojas e encontre produtos de acordo com o que procura. Queremos ter ofertas
para celíacos e vegetarianos, por exemplo.”
No próximo ano, a empresa pretende consolidar os investimentos feitos nos últimos três anos. “Queremos continuar a inovar e a adaptarmonos às tendências a nível alimentar para as várias gerações que temos como clientes”, referem.
A parceria com a NUCASE começou em 1991. “Desde então, tem sido um serviço de confiança, de qualidade e de espírito de equipa. Destacamos
a disponibilidade, o profissionalismo e a eficiência sempre presentes”, concluem.
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SERVIÇOS
•••TEXTO///NUNO SANTOS • ex colaborador da nucase

Sede da

nucase
O CÉREBRO DE TODA
A GESTÃO DO GRUPO
Neste périplo pela NUCASE à lupa e fazendo uma
pequena história dos seus escritórios dispersos pela
grande Lisboa, organicamente designados como
centros operacionais, chegou a vez do escritório de
Carcavelos, mais conhecido como o edifício sede.
Embora esta ordem pareça invertida porque a sede deveria estar
em primeiro, a verdade é que este edifício foi efetivamente o
último a integrar o Grupo NUCASE, já que a sua sede passou
primeiro por outros sítios, como Tires, Parede e só por fim,
Carcavelos.
Existe uma expressão bem portuguesa dizendo que, não se devem
colocar os ovos todos no mesmo cesto, e de certa maneira, foi
isso que os administradores desta empresa fizeram com sucesso
num dado momento, diversificando o seu investimento em áreas
como o imobiliário. No entanto, no seu core principal, o serviço
de contabilidade continuava na vanguarda, tanto em termos
técnicos como tecnológicos.
O seu maior constrangimento continuava a ser, a constante crise
de crescimento, e para ultrapassá-lo, a administração decidiu, e
bem, afetar um terreno, adquirido antes como investimento
imobiliário, junto à estação de comboios de Carcavelos,
construindo ali um edifício sede.
Este edifício, devido à sua antiguidade e ao seu arrojado projeto
arquitetónico concedeu, não só uma maior visibilidade ao grupo,
como permitiu suprimir os escritórios de Rana e Alto da Parede,
assim como a transferência de praticamente todos os serviços
das acanhadas instalações da Parede, ficando estas afetas
exclusivamente ao departamento de IRS.
Tudo isto aconteceu no início do novo milénio, ainda que o edifício
só fosse utilizado a partir de 21 de janeiro de 2002, numa altura
em que havia grandes mutações económicas no país e na Europa,
a propósito da implementação do novo sistema monetário, o
euro.
Deste modo, podemos afirmar que o edifício sede da NUCASE
é contemporâneo do euro. Mas, se a entrada do euro foi celebrada
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com pompa e circunstância em todos os países aderentes, a
verdade é que o edifício sede continua a aguardar a sua festa de
inauguração, pese embora tenha condições mais que suficientes
para a celebrar.
UM EDIFÍCIO COM HISTÓRIA
O mesmo é composto por quatro pisos. Na cave, existe um
auditório com capacidade para mais de cem pessoas, uma área
social onde durante muitos anos funcionou um restaurante em
regime de exploração externa, mas também aberto a utilização
individual. Na cave existem ainda vários gabinetes para auditores
externos, a gestão do economato e o arquivo, com prateleiras
mecânicas do mais moderno na época.
No rés do chão, funcionam a receção, a tesouraria, os recursos
humanos, o departamento financeiro, a Informática, a gestão de
clientes, de marketing e relações externas.
No primeiro piso, digamos que é onde funciona a linha de fabrico
da NUCASE, isto é, o Departamento de IRC, SI Soluções,
Consultoria de Gestão Financeira e Consultoria Fiscal.
O segundo piso destinado à administração e aos serviços técnicos
é o cérebro de toda a organização, sem desprimor para todos os
outros departamentos e serviços da NUCASE, todos eles
importantes para o desenvolvimento da sua missão.
A sede situa-se na Avenida General Eduardo Galhardo e como
a toponímia anda sempre ligada à história, este militar chegou a
comandar o Forte São Julião da Barra. E por via da proximidade
do forte com este local, terá sido a razão de atribuírem o seu
nome a esta avenida.
Ainda que a história atribua apenas a Mouzinho de Albuquerque
a prisão de Gungunhana, um dos primeiros opositores ao regime
colonialista em Moçambique, o General Eduardo Galhardo
também se distinguiu nesta campanha, tendo comandado as
tropas que, ocuparam a região onde Gungunhana se considerava
o rei. Eduardo Galhardo era ainda sobrinho do escritor Alexandre
Herculano.

LEGISLAÇÃO
•••TEXTO///MANUELA MELO • contabilista certificada • dep. de ass. técnica da nucase

CONTRIBUINTES EM IRS
Isentos ao abrigo do artigo 53.º do CIVA
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CALENDÁRIO FISCAL /// JUNHO • JULHO • AGOSTO • 2018
JUNHO • MÊS 6
Até o dia 11
IVA - Envio da declaração periódica do mês de abril
SEGURANÇA SOCIAL - Envio da Declaração Mensal de Remunerações
IRS DMR - Envio da Declaração Mensal de Remunerações - AT
Até o dia 15
SISTEMA INTRASTAT - Envio ao Instituto Nacional de Estatística
CES - Pagamento da contribuição extraordinária de solidariedade
Modelo 11 - Notários e entidades que desempenhem funções notariais
IVA - Opção no portal das finanças pelo pagamento do IVA das importações
através da declaração periódica do IVA
Até o dia 20
Comunicação à CGA, IP dos montantes pagos nesse mês referentes a pensões
SEGURANÇA SOCIAL - Pagamento das contribuições
IVA - Envio da Declaração Recapitulativa
IRS/IRC - Entrega das importâncias retidas
IMPOSTO DO SELO - Entrega do imposto cobrado
FCT e FGCT - Entregas do mês anterior
Comunicação das faturas, dos documentos de conferência de entrega de
mercadorias ou da prestação de serviços e dos recibos emitidos a entidades
do regime de IVA de caixa
Até o dia 21
Banco de Portugal - COPE
Até o dia 30
Requerimento de pedido de autorização dos prejuízos fiscais (alteração da
titularidade de mais de 50% do capital social ou da maioria dos direitos de
voto em 2018)
IRC - Modelo 22 - Referente ao exercício de 2017 (prorrogado o prazo)
Modelo 30 - Entrega da declaração de abril
IUC - Pagamento do Imposto Único de Circulação
IVA - Pedido de restituição de IVA suportado noutro Estado Membro ou país
terceiro
IVA - Pedido de restituição IVA pelas IPSS, por transmissão eletrónica de
dados
IPSS - Entrega no sítio da segurança social das contas anuais referentes ao
ano anterior
SGPS - Inventário das partes de capital
Relatório Anual - Entidades inscritas no registo de pessoas coletivas religiosas
Modelo 19 - Benefícios dados a trabalhadores ou membros de órgãos sociais
Modelo 26 - Contribuição bancária
JULHO • MÊS 7
Até o dia 10
IVA - Envio da declaração periódica do mês de maio
SEGURANÇA SOCIAL - Envio da Declaração Mensal de Remunerações
IRS - DMR - Envio da Declaração Mensal de Remunerações - AT
Até o dia 15
SISTEMA INTRASTAT - Envio ao Instituto Nacional de Estatística
IES - Informação Empresarial Simplificada
Dossier Fiscal
Dossier dos Preços de Transferência
Até o dia 16
CES - Pagamento da contribuição extraordinária de solidariedade
Modelo 11 - Notários e entidades que desempenhem funções notariais
IVA - Opção no portal das finanças pelo pagamento do IVA das importações
através da declaração periódica do IVA
Até o dia 20
IVA - Mini Balcão Único - MOSS - Declaração do IVA do 2.º trimestral (DL
158/2014)
Comunicação à CGA, IP dos montantes pagos nesse mês referentes a pensões
SEGURANÇA SOCIAL - Pagamento das contribuições
IVA - Envio da Declaração Recapitulativa

IRS/IRC - Entrega das quantias retidas
IMPOSTO DO SELO - Entrega do imposto cobrado
FCT e FGCT - Entregas do mês anterior
Comunicação das faturas, dos documentos de conferência de entrega de
mercadorias ou da prestação de serviços e dos recibos emitidos a entidades
do regime de IVA de caixa
IRS - Primeiro pagamento por conta dos independentes (Cat. B)
Banco de Portugal - COPE
Até o dia 31
IMI - Pagamento da 2ª prestação se o valor total for superior a € 500,00
IRC - Primeiro pagamento por conta
IRC - Primeiro pagamento adicional por conta da derrama estadual
IUC - Pagamento do Imposto Único de Circulação
IVA - Pedido de restituição de IVA suportado noutro Estado Membro ou país
terceiro
IVA - Pedido de restituição IVA pelas IPSS, por transmissão eletrónica de
dados
Instituições Financeiras Reportantes – Comunicar à AT informação relevante
a cada uma das contas dos EUA
Modelo 30 - Entrega da declaração de maio
Modelo 31 - Entrega da declaração por transmissão eletrónica de dados
Modelo 33 - Entrega pelas entidades emitentes de valores mobiliários
Modelo 34 - Entrega pelas entidades registadoras ou depositárias de valores
mobiliários
Modelo 38 - Entrega pelas Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras
Modelo 40 - Entrega pelas Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras
AGOSTO • MÊS 8
Até o dia 10
IVA - Envio da declaração periódica do mês de junho
SEGURANÇA SOCIAL - Envio da Declaração Mensal de Remunerações
IRS - DMR - Envio da Declaração Mensal de Remunerações - AT
Até o dia 15
SISTEMA INTRASTAT - Envio ao Instituto Nacional de Estatística
Até o dia 16
CES - Pagamento da contribuição extraordinária de solidariedade
Modelo 11 - Notários e entidades que desempenhem funções notariais
IVA - Envio da declaração periódica do 2.º trimestre
IVA - Opção no portal das finanças pelo pagamento do IVA das importações
através da declaração periódica do IVA
Até o dia 20
IVA - Pequenos retalhistas - Declaração modelo P2 ou declaração modelo
1074
Comunicação à CGA, IP dos montantes pagos nesse mês referentes a pensões
SEGURANÇA SOCIAL - Pagamento das contribuições
IVA - Envio da Declaração Recapitulativa
IRS/IRC - Entrega das importâncias retidas
IMPOSTO DO SELO - Entrega do imposto cobrado
FCT e FGCT - Entregas do mês anterior
Comunicação das faturas, dos documentos de conferência de entrega de
mercadorias ou da prestação de serviços e dos recibos emitidos a entidades
do regime de IVA de caixa
Até o dia 22
Banco de Portugal - COPE
Até o dia 31
IUC - Pagamento do Imposto Único de Circulação
Modelo 30 - Entrega da declaração de junho
IMPIC, IP - Comunicação Semestral das Transações Imobiliárias Efetuadas
IVA - Pedido de restituição de IVA suportado noutro Estado Membro ou país
terceiro
IVA - Pedido de restituição IVA pelas IPSS, por transmissão eletrónica de
dados
Modelo 48 - Transferência de residência de singulares para UE ou EEE

Para mais informações úteis, visite o nosso novo site

www.nucase.pt
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