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•••EDITORIAL///ANTÓNIO NUNES • administrador

Desafios pós férias
Longe vai o tempo em que se suspirava pelo mês de agosto. Nessa altura, o país fechava para férias: Era o tempo das festas e romarias e
as encomendas, ou eram feitas atempadamente, ou então só lá para meados de setembro é que o circuito comercial retomava o ciclo
normal.
Na atividade em que a Nucase trabalha, desde há muitos anos, que o mês de agosto deixou de ser calmo e tranquilo devido às obrigações
decorrentes neste mês. Desde logo, além do IVA mensal, cai também a obrigatoriedade de entrega da declaração do IVA do segundo
trimestre, além das outras obrigações mensais regulares.
Acresce que este mês foi muito rico na aprovação ou publicação de legislação importante que irá afetar significativamente a vida das
empresas. Desde logo, o RGPD (Regulamento Geral de Proteção de Dados), cuja publicação no Diário da República foi feita no dia 8 de
agosto, para entrada em vigor no dia seguinte.
Muito se tem falado sobre esta legislação que foi transposta da diretiva (EU) 2016/680 do Parlamento Europeu de 27/4/2016 e que
prevê coimas elevadas para as entidades que operam no território nacional, para as quais se chama a atenção especial dos nossos clientes.
Foi também promulgado pelo Presidente da República o diploma com as alterações ao SAF-T (PT) da contabilidade que muita polémica
também tem trazido a público, nomeadamente por ser considerado pelas associações dos contabilistas e algumas associações empresariais,
como o “Big Brother Fiscal” da Autoridade Tributária (AT) sobre as empresas, dado que a partir do ano 2020, a AT vai ter acesso regular
através das bases de dados que têm que ser submetidas anualmente bem como a todos os elementos dos movimentos contabilísticos,
como registos, datas, valores, entidades, etc.
Foi também nesta data promulgada a nova Lei do Trabalho que está a ser objeto de alguma polémica e que terá um efeito significativo
nas relações laborais.
Além disso, temos ainda a vasta legislação que tem vindo a ser aprovada acerca da prevenção do branqueamento de capitais, arquivo
eletrónico, faturação eletrónica, livro de reclamações eletrónico, que já entrou, ou vai entrar, brevemente em vigor, e que irá ter um impacto
substancial no quotidiano das empresas.
Embora estas obrigações caibam às empresas, a maioria dos empresários considera que não são da sua conta, mas sim dos contabilistas.
A Nucase, na missão da procura das melhores soluções contabilísticas, fiscais e laborais para os seus clientes, continua a envidar todos
os esforços no sentido de agilizar os melhores processos para minimizar o esforço e impacto resultante destas e de outras obrigações legais,
quer para as empresas, como para os seus colaboradores com esta função, nomeadamente no reforço tecnológico e de formação continua.
Outras das preocupações da estrutura da Nucase que, na sua ótica deveria ser comum à sociedade em geral, prende-se com a divulgada
era digital e os efeitos que a mesma vai ter no no mundo do trabalho. É verdade que desde a revolução industrial, as máquinas têm vindo
a ser cada vez mais inseridas e têm coabitado com os trabalhadores, facilitando, em muitos casos, as suas tarefas.
Mas será que é isso que irá acontecer no futuro? Será que a inovação que aí vem com o uso de robôs e algoritmos, não irá suprimir postos
de trabalho? É uma reflexão que fica em especial para quem tem o dever de planear o futuro. Da nossa parte, iremos estar atentos ainda
que queiramos acreditar que inovação é desenvolvimento e que o desenvolvimento traz progresso e bem-estar para todos.
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SERVIÇOS
•••TEXTO///TIAGO NUNES • administrador

O CAMINHO DA nucase
PARA O FUTURO
Garantir a contínua confiança dos clientes e a excelência dos serviços prestados tem sido
um dos objetivos da Nucase desde o início. Partilhamos consigo alguns projetos que temos
em curso e que serão uma mais-valia na relação dos clientes com a nossa equipa.
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PARCEIROS
•••TEXTO///HUGO LEONARDO • ADVOGADO ESTAGIÁRIO DA ESPANHA & ASSOCIADOS

A recuperação do IVA
nos créditos incobráveis
O caso específico dos Processos
de Insolvência e dos PER
A regularização do IVA de créditos incobráveis, apesar
de ter sido alvo de reforma pela Lei de Orçamento de Estado de
2013, é ainda hoje, um regime que tem suscitado várias dívidas e
tem sofrido sucessivos ajustes. Apesar disso, ainda existem questões
por resolver que afetam, em larga medida, a liquidez e a
competitividade das empresas.
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GRANDE ENTREVISTA
•••JOSÉ DIONÍSIO • co-ceo da primavera bss

“O mercado português representa
70% das nossas receitas. É também o mais
exigente do ponto de vista do investimento”
É fundador e co-CEO da Primavera BSS, sedeada em Braga. Acredita que a tecnologia é um dos
principais motores da gestão empresarial e que as empresas que não façam esse investimento,
estarão condenadas ao insucesso. Os 25 anos de crescimento sustentável da Primavera BSS
têm tido também em consideração a responsabilidade social como algo obrigatório nos dias de
hoje.
Como avalia o crescimento da empresa ao longo dos anos e quais os
principais desafios?
Avalio de forma muito positiva porque foram até agora 25 anos
de crescimento contínuo e assinalável. Por outro lado, também
vejo esse crescimento de forma natural na medida em que crescer
deve fazer parte do desígnio de qualquer empresa. As empresas
devem crescer em volume de negócio e com rentabilidade. Só
assim se cria valor no tempo. Caso contrário, candidatam-se a
desaparecer a prazo.
Os desafios da Primavera BSS são imensos até porque estamos
num setor altamente competitivo e que exige permanentemente
da gestão da empresa e de todos os seus quadros. Neste momento,
está pura e simplesmente tudo por se fazer, pois temos que
desenvolver novamente todas as nossas soluções debaixo dos
paradigmas da Cloud.
Estando presentes em vários países, qual o posicionamento em
Portugal e o contributo do nosso país para a performance do grupo?
O mercado português representa 70% das nossas receitas. É
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também o mais exigente do ponto de vista do investimento. Os
mercados africanos de língua oficial portuguesa e o mercado
espanhol são também muito importantes e têm-nos exigido cada
vez maior dedicação na medida em que fiscalmente estão a sofrer
grandes transformações relativamente às quais os produtos têm
que dar resposta adequadas.
Que tipo de empresas são vossas clientes?
A Primavera BSS endereça todos os segmentos de mercado,
incluindo a Administração Pública. Temos mais de 30.000 clientes
ativos, das mais pequenas às maiores empresas sediadas nos
vários mercados. No segmento mais alto, das médias e grandes
empresas, as nossas soluções estão devidamente verticalizadas
pois só assim conseguimos servir esses clientes.
Quais os projetos e novidades a serem lançados a curto prazo?
Acabámos de lançar a versão 10 das nossas soluções de tecnologia
Windows e até final do ano contamos lançar a primeira versão
do novo ERP para a Cloud, cujo nome será ROSE. Por outro lado,

GRANDE ENTREVISTA
temos vindo a servir o mercado dos escritórios de contabilidade
com soluções que integram cada vez melhor a gestão dos seus
clientes com a informação tratada pelos contabilistas. É uma
revolução para o setor em que estamos altamente empenhados.
Qual a importância da responsabilidade social? Que projetos e
atividades apoiam?
A responsabilidade social empresarial não é hoje uma opção. É
uma obrigação. E simultaneamente, um grande instrumento de
motivação dos colaboradores de uma empresa. A Primavera BSS
está envolvida em dezenas de iniciativas, a maioria delas, em
parceria com instituições de caráter social de Braga, por força da
nossa forte presença nessa cidade. A responsabilidade social
empresarial é sem qualquer dívida o segundo maior acionista da
empresa, dada a dimensão das verbas a si dedicadas.
Na sua opinião, de que forma as novas tecnologias podem alavancar
o sucesso de uma empresa nacional?
A resposta difere de caso para caso, pelo que prefiro afirmar que
o mais importante é que todos os decisores façam um esforço
por se manterem informados sobre o que se passa no seu setor
de atividade e se rodeiem dos parceiros ou colaboradores certos
para o ajudarem. Não investir em tecnologia em prol da
modernização é condenar a organização a médio prazo pois a
mesma deixará de ser competitiva e perderão os seus clientes.
Sendo a transformação digital, uma realidade incontornável, como
vê a sua implementação no tecido empresarial português? É apenas
empreendedorismo de alguns ou existe uma estratégia concertada
a nível nacional?
Confesso que já vi as coisas mais negras. Hoje, apesar de estar
muita coisa por se fazer, vemos os decisores mais atentos e

interessados em promoverem essa transformação nas suas
organizaões. Muitos já perceberam que esse investimento não é
uma opção, mas antes uma obrigação. Há muitos bons exemplos
de transformação digital no nosso tecido empresarial pelo que a
palavra hoje é de algum otimismo.
Quantos colaboradores tem a empresa atualmente?
A Primavera BSS conta atualmente com 320 colaboradores,
estando a caminho dos 350.
Como avalia a parceria com a NUCASE?
A nossa parceria é de longa data e recordo-me de ver nos
decisores da empresa, e muito em especial, no Sr. Nunes, uma
permanente vontade e pressão junto da Primavera BSS para
fazerem mais, para automatizarem mais, para produzirem com
maior eficácia. Nesse sentido, a Nucase, habituou-nos ao longo
dos anos a fazer-se ouvir dentro da Primavera BSS tendo muitas
vezes influenciado o roadmap do nosso desenvolvimento de
produto. Não se pode esperar melhor de uma parceria.
Que marcos mais importantes da empresa gostaria de destacar?
Em 25 anos, já fizemos tantas coisas, que tenho dificuldade em
assinalar as mais importantes. Preferia destacar o facto de termos
construído um grande grupo de trabalho que seguramente
orgulha a engenharia e o marketing português. Somos hoje vistos
do exterior como uma empresa exemplo, quer pelos constantes
crescimentos como pela rentabilidade associada. E isso deixanos, enquanto fundadores e gestores, obviamente orgulhosos.
Por outro lado, destacaria o grande canal de parceiros que
representa com toda a competência as nossas soluções junto dos
clientes finais. Este é, juntamente com o nosso produto, o maior
ativo da Primavera BSS.

“A Nucase habituou-nos ao longo dos anos a fazer-se ouvir dentro da
Primavera BSS tendo muitas vezes influenciado o roadmap do nosso
desenvolvimento de produto. Não se pode esperar melhor de uma parceria.”

PERFIL
JOSÉ MANUEL MAIA DIONÍSIO
Nasceu em 1964 em Quelimane,
Moćambique. É licenciado em
Engenharia de Sistemas e
Informática pela Universidade do
Minho. É co-CEO e fundador da
Primavera BSS, tendo ą sua
responsabilidade, os pelouros da
Estratégia Corporativa; Comercial
e Marketing; e Recursos Humanos.
É ainda gestor de várias empresas
do Grupo Primavera e membro do
Conselho de Curadores da
Universidade do Minho.
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LEGISLAÇÃO
•••TEXTO///CRISTINA DIAS • advogada e encarregada de proteção de dados

Nova Lei de Execução Nacional do Regulamento
Geral de Proteção de Dados (RGPD)
entrou em vigor Lei nº 58/2019 de 8 de Agosto
A Lei de Execução Nacional do Regulamento Geral de Proteção de Dados” (RGPD) entrou em vigor no dia 9 de
Agosto de 2019 e vem regular e esclarecer algumas matérias no RGPD, no âmbito do território nacional.
De salientar que a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) é a autoridade de controlo nacional para efeitos do RGPD e da lei de execução
nacional. Cabe à CNPD controlar e fiscalizar o cumprimento do RGPD e da lei de execução nacional assim como corrigir e sancionar o seu incumprimento.
As entidades encontram-se obrigadas a prestar a sua colaboração à CNPD, tendo de lhe facultar todas as informações que esta lhes solicitar.
No que concerne às crianças, em relação à oferta direta de serviços da sociedade de informação, as crianças com 13 anos de idade podem dar o seu
consentimento para o tratamento dos seus dados pessoais. Se a criança tiver idade inferior a 13 anos, o tratamento só será lícito se o consentimento
for dado pelos seus representantes legais, sendo que o consentimento deverá ser dado, de preferência, com recurso a meios de autenticação segura
(por exemplo, assinatura digital).
Outra das novidades que esta lei vem trazer prende-se com a protecção dos dados pessoais de pessoas falecidas. Cumpre destacar que nem todos
os dados pessoais de pessoas falecidas são protegidos pelo RGPD ou pela lei nacional de execução do RGPD, apenas se encontram protegidos os
dados que se integram nas categorias especiais de dados (dados sensíveis), os dados que se reportem à intimidade da vida privada, à imagem ou aos
dados relativos às comunicações de pessoas falecidas.
Os direitos de acesso, retificação e apagamento relativos a dados pessoais de pessoas falecidas acima mencionados serão exercidos por quem a
pessoa falecida tenha designado para o efeito ou, na sua falta, pelos seus herdeiros.
Em relação à videovigilância, a lei vem clarificar os locais em que as câmaras de videovigilância não podem incidir, ou seja, nas vias públicas, propriedades
limítrofes ou outros locais que não sejam do domínio exclusivo do responsável pelo tratamento; a zona de digitação de códigos de caixas multibanco
ou outros terminais de pagamento ATM; o interior de áreas reservadas a clientes ou utentes onde deva ser respeitada a privacidade, designadamente
instalações sanitárias, zonas de espera e provadores de vestuário; o interior de áreas reservadas aos trabalhadores, designadamente zonas de refeição,
vestiários, ginásios, instalações sanitárias e zonas exclusivamente afetas ao seu descanso.
É proibida a captação de som por sistemas de videovigilância, exceto no período em que as instalações vigiadas estejam encerradas ou mediante
autorização prévia da CNPD.
Chama-se a atenção de que com o RGPD, já não é necessário pedir autorização à CNPD para utilizar sistemas de videovigilância nas instalações
quando a finalidade seja a protecção e segurança de pessoas e bens, exceto quando haja a captação de som quando as instalações estejam abertas.
Não obstante, o empregador continua obrigado a cumprir todos os restantes requisitos previstos na legislação laboral relativamente a esta matéria,
que constam dos artigos 20º e 21º do Código do Trabalho.
Este diploma legal vem estabelecer que podem ser conservados sem limite de prazo os dados relativos às declarações contributivas para efeitos de
aposentação ou reforma.
No que concerne às relações laborais, destaca-se a “legalização” do tratamento de dados biométricos para controlo de assiduidade e para controlo
de acessos às instalações do empregador.
É permitido que as imagens gravadas e outros dados pessoais registados através de sistemas de vídeo ou outros meios tecnológicos de vigilância à
distância (por exemplo, “car tracking”) possam ser usados no âmbito de processos disciplinares, desde que as mesmas tenham sido usadas no âmbito
de um processo crime e esse processo disciplinar vise apurar a responsabilidade disciplinar do trabalhador pelos factos relativos ao processo crime.
A lei vem prever que o montante das coimas a aplicar tenha em conta a dimensão da empresa. Assim, nas contra-ordenações muito graves, estabelecese coimas para grandes empresas de € 5.000 a € 20.000.000 ou 4% do volume de negócios anual a nível mundial, conforme o que for mais elevado,
para as PME’s de € 2.000 a € 2.000.000 ou 4% do volume de negócios anual a nível mundial, conforme o que for mais elevado e para as pessoas
singulares de € 1.000 a € 500.000. No que concerne às contra-ordenações graves são estabelecidas coimas para grandes empresas de € 2.500 a €
10.000.000 ou 1% do volume de negócios anual a nível mundial, conforme o que for mais elevado, para as PME’s de € 1.000 a € 1.000.000 ou 2% do
volume de negócios anual a nível mundial, conforme o que for mais elevado e para as pessoas singulares de € 500 a € 250.000.
As entidades públicas podem mediante pedido fundamentado solicitar à CNPD a dispensa de aplicação de coimas durante o prazo de 3 anos a contar
da entrada em vigor da lei de execução nacional do RGPD.
É importante notar que a lei de execução nacional não veio dar um prazo adicional às organizações para renovar o consentimento dos titulares dos
dados.
Esta lei veio clarificar algumas questões importantes principalmente a nível da videovigilância e a nível laboral, no entanto, a lei não é clara e existem
muitos outros assuntos que necessitarão de clarificação, o que não veio a acontecer.

CLIENTES

VIVEIROS BELO HORIZONTE

“O profissionalismo e a competência
são as mais valias da Nucase”
Decorria o ano de 1957 quando o avô de Jorge Dias, gerente da “Viveiros Belo Horizonte”, em Alcabideche, Cascais, começou a vender plantas,
bolbos e terra a granel, movido pelo seu espírito empreendedor. “Naquela altura, conjuntamente com um conhecido do setor, encomendavam plantas
e bolbos da Holanda”, explica o neto. “Em 1976, com a sua morte, a sua filha tomou conta do viveiro, acabando quase com o negócio, por desinteresse.
Feitas as partilhas por falecimento do meu avô, o meu pai, Fernando Dias, retomou o viveiro quase do zero. Foi uma época difícil, pois tinham-se
perdido, principalmente, clientes”, acrescenta.
Nos anos 80, Jorge Dias propôs um projeto ao IFADAP (Instituto de Financiamento e Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura e Pescas) que envolvia
a construção de estufas com o objetivo de alargar a produção da violeta africana. “Pela sua qualidade de produção fui premiado com várias medalhas
de ouro, em anos consecutivos, na Feira Lusoflora, em Santarém. Com a viragem do mercado, esta produção deixou de ser rentável e, por essa razão,
houve a necessidade de criar um centro de jardinagem para ser dada continuidade ao negócio”, conta o gerente.
A falta de mão de obra é a principal dificuldade que Jorge Dias encontra atualmente. E explica: “Tratando-se de um trabalho duro, e em algumas
situações, muito intenso, verifico que as pessoas não se interessam, embora no momento da contratação, lhes seja explicado o que têm exatamente
de fazer.” Para colmatar os desafios e de forma a satisfazer as necessidades dos clientes, a empresa tem procurado aumentar os serviços, como por
exemplo, o tratamento de palmeiras, de árvores e respetiva limpeza, o que tem permitido desenvolver o negócio.
Ao olhar para trás, o gerente tem consciência de que o percurso foi “sinuoso” sobretudo devido aos tempos difíceis por falta de poder económico e
de mão de obra qualificada. “Mas com perseverança e determinação, e passados os tempos de maior crise, consegui equilibrar a parte financeira e
restabelecer a atividade da firma e alargá-la”, afirma. Durante o período de inverno, Jorge Dias perde muitas plantas e sente um abrandamento do
número de clientes porque as estruturas existentes não estão preparadas para esta época do ano. Assim, impõem-se novos desafios. “A primeira
prioridade passa pela melhoria das infraestruturas do viveiro, seguida do alargamento do leque de artigos de jardinagem, por forma, a criar um espaço
mais agradável e convidativo onde o cliente possa desfrutar das nossas ofertas. A médio prazo, existirá, ainda, a possibilidade de dinamização de
ações de formação relacionadas com jardinagem”, partilha.
A empresa é cliente da Nucase há mais de 20 anos. “O profissionalismo e a competência são as mais-valias da Nucase, principalmente, a ajuda que
me é dada na parte burocrática. De salientar, igualmente, a simpatia e amabilidade com que sou tratado”, conclui.

MEGABOX–SESIMBRACAMPO IMOBILIÁRIA

“Prevemos um 2019 espetacular
do ponto de vista das vendas”
Na Nucase, o que mais valoriza são as pessoas. “Conheci o dono da empresa por quem tenho muita admiração, e não podia deixar de referir a dedicação,
profissionalismo e mesmo amizade que tenho pelo Paulo Mestre que é quem trata dos nossos assuntos”, explica José Lima Raposo, administrador
da Megabox – Sesimbracampo Imobiliária. A empresa foi criada em 2002 com um mercado totalmente distintivo daquele que conhecemos hoje.
“Importávamos material de casa de banho de gama alta para distribuir nas principais lojas da especialidade. Tudo mudou…. A maior parte dessas lojas
faliu e a estratégia seguinte foi visitar arquitetos no sentido de prescreverem os nossos produtos. Com a última crise, esse esforço revelou-se também
em vão e a grande maioria dos arquitetos, nem trabalho tinham”, explica o responsável.
Como última alternativa, foi necessário direcionar a empresa para o cliente final. “Abrimos a loja do campo Grande e a do Algarve, em seguida. No
Algarve, encontrámos uma realidade completamente desconhecida: milionários e casas transacionadas por vários milhões… Tínhamos chegado ao
sítio certo”, comenta José Lima Raposo.
Uma casa de raiz ou uma remodelação completa podem ser tratadas em exclusivo nestas lojas sem necessidade de os clientes procurarem outros
fornecedores, à exceção da construção propriamente dita, pois a oferta abrange “cozinhas, casas de banho, closets, revestimentos, etc.” São ainda
realizados todos os projetos necessários que ajudam e complementam a venda e o acompanhamento dos clientes, como os desenhos técnicos, as
projeções em 3D, etc.
“O setor da construção tem conhecido um crescimento sustentado que se espera que continue por mais uns anos. No nosso caso em particular, que
nos dedicamos ao segmento alto e muito alto, esse crescimento é acentuado não se prevendo quebras, com a enorme vantagem de não depender
da economia real. Na realidade, é um nicho privilegiado. Não nos podemos queixar. Talvez pequemos pelo investimento em excesso o que nos provoca,
por vezes, dificuldades de tesouraria”, salienta o administrador.
A curto e médio prazo, não se vislumbra a necessidade de incrementar qualquer tipo de investimento uma vez que esse esforço já foi feito. O desafio
atual é unicamente comercial. “Prevemos um 2019 espetacular do ponto de vista das vendas e esperamos que 2020 seja um ano de consolidação e
de grande afirmação no mercado, até pela recente aposta que fizemos na Snaidero [empresa italiana especializada em design de cozinhas], que
estamos seguros, será um êxito enorme, em Portugal.”
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