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•••EDITORIAL///ANTÓNIO NUNES • administrador

ANO NOVO

2020

Novidades a caminho
Embora a expressão “ano novo, vida nova” seja um lugar comum, a Nucase, pese embora os seus 41 anos de existência, tem como objetivo
estratégico para este novo ano de 2020, encetar uma vida nova, como forma de melhor preparar o seu futuro.
Todos temos consciência que vêm aí novos e mais exigentes tempos, fruto das mudanças causadas pela revolução tecnológica, também
designada por era digital. Ora, a Nucase que, desde sempre tem estado na vanguarda da inovação, não poderia deixar de acompanhar
esta onda de tendências e desenvolvimento que está a atingir todo o mundo moderno.
Claro que temos consciência dos custos desta inovação, mas temos a esperança e a confiança de que, esta mudança será uma importante
mais-valia não só para empresa, como para os seus colaboradores e sobretudo, para os nossos clientes que são a principal razão da nossa
existência.
A mudança far-se-á sentir numa primeira fase, na automatização de uma boa parte do processo operativo, libertando assim alguns
colaboradores para outras áreas mais consentâneas com a nossa prestação de serviços, nomeadamente, no apoio mais próximo aos nossos
clientes.
Iremos criar o Portal RH, uma ferramenta que vai ajudar a suprir as necessidades dos nossos clientes na gestão dos seus recursos humanos,
uma das maiores preocupações da gestão das nossas empresas.
Recorrentemente, somos confrontados com a nossa baixa produtividade em comparação com os nossos parceiros estrangeiros, muito
resultante de uma pior gestão dos nossos recursos humanos, em áreas como a gestão de carreiras, gestão do absentismo, avaliação de
desempenho, gestão de férias, saúde e higiene no trabalho, entre outras.
De salientar que muitos destes itens há muito estão a ser adotados internamente na Nucase mas, com a criação do Portal RH pretendemos
exportá-lo para os nossos clientes, a fim de que ele se torne uma ferramenta de gestão e eficiência das suas empresas.
A outra inovação a implementar já em 2020, será a Nucase Consulting. Com a automatização do nosso processo operativo, libertaremos
mais recursos para as áreas de consultoria e assessoria, assegurando assim um maior apoio aos nossos clientes na resposta cada vez mais
exigência da Administração Pública e na produção de informação útil e atempada, para a gestão económica, financeira e estratégica das
organizações, deixando-lhes mais tempo para melhorarem ou reinventarem os seus negócios de forma a melhorarem o seu desenvolvimento
e sucesso.
Claro que as mudanças criam sempre alguma resistência nos intervenientes, porém, estas foram estudadas, e os seus impactos, estamos
certos, vão ser positivos para todos os interlocutores com destaque para os colaboradores que passam a ter atividades menos nobres e
mais desafiantes e aliciantes que beneficiarão sobretudo para os nossos clientes que passarão a ter um serviço de maior excelência.
Com todos estes desafios e cientes, de que teremos um mundo melhor e mais próspero, resta-nos desejar a todos os nossos clientes,
parceiros e colaboradores um novo ano cheio de sucessos.
António Nunes
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Atingir 41 ANOS de existência
com a projeção necessária para
um futuro promissor

SERVIÇOS

MindPartners e Nucase:

UMA RELAÇÃO DE PARCERIA
ASSENTE NO PROFISSIONALISMO
E VISÃO DE FUTURO
É uma empresa de assessoria financeira, que atua nas áreas de consultoria de gestão, revitalização de empresas, projetos de investimento
(como por exemplo, o Portugal 2020) e research de investidores. Falamos-lhe da MindPartners, constituída por três sócios que
trabalharam mais de 25 anos na Banca, nas áreas de empresas, crédito especializado e recuperação de crédito, e que, no início de
2013, decidiram colocar o know-how adquirido ao longo dos vários anos ao serviço de um projeto conjunto, criando soluções
diferenciadoras e de valor para os clientes.
“Entregamos soluções de valor acrescentado proporcionando um elevado grau de confiança, necessário para lidar com a crescente
complexidade do mundo empresarial. Partilhamos conhecimentos, competências e recursos, sendo o nosso objetivo proporcionar
serviços de elevada qualidade”, refere Orlando Bernardo, um dos partners da empresa. A MindPartners trabalha com qualquer tipo
de organização, independentemente da sua dimensão ou setor de atividade. “No entanto, temos vindo a trabalhar com um maior foco
nas PME´s”. Acreditamos que, para encontrar as soluções que melhor se adequam a cada empresa e ajudar o cliente a fazer a escolha
certa, é fundamental apresentarmos e discutirmos todos os cenários aplicáveis.
Para ajudar a recuperar empresas, a MindPartners recorre a diversos instrumentos disponíveis, nomeadamente, através de apoios
à reestruturação para empresas em dificuldades financeiras. É desenvolvido um Plano de Reestruturação Financeira e acompanhada
a sua implementação ao nível operacional permitindo a viabilização da empresa. “Como especialistas em recuperação e gestão de
empresas providenciamos serviços especializados para a reestruturação financeira e empresarial, com eventual recurso ao RERE ou
ao PER”, diz Orlando Bernardo.
Para os empresários que estejam a passar por dificuldades, o partner aconselha a que “não se fechem no seu casulo nem enterrem a
cabeça na areia” pois o recurso a entidades, como a MindPartners, permite ouvir outras opiniões e aproveitar outras experiências
que, “com toda a certeza, trarão valor acrescido ao cliente permitindo de forma mais fácil atingir o resultado desejado: a recuperação
da empresa”.
Com um contacto de 25 anos com a Nucase, responsável destaca “o profissionalismo dos seus colaboradores evidenciado pela
qualidade de serviço apresentada e o caráter familiar e humano da empresa, bem como, a sua visão de futuro e a capacidade de
inovação, muito fruto do empreendedorismo do Sr. António Nunes”.
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O Código do Trabalho registou importantes
alterações no passado mês de Setembro, com
destaque para a disciplina do contrato de
trabalho a termo, condições para formação
profissional e prevenção do assédio, sendo
fundamental o papel da Gestão dos Recursos
Humanos na sua implementação.

As alterações na legislação laboral implicam necessariamente,
por parte da gestão de Recursos Humanos, uma adaptação ao
novo paradigma laboral, assim como às novas exigências em
termos de estrutura da própria organização.
Os novos contratos a termo deverão ser redesenhados de acordo
com as novas normas em vigor. Falamos da duração máxima dos
contratos a termo e das condições de contratação no caso de
trabalhadores à procura do primeiro emprego ou em situação de
desemprego de longa duração. A realização de estágio precedente
à relação laboral passa a ser relevante para a definição do período
experimental, bem como deverá ser eliminada a figura do banco
de horas individual. Sofrem também alterações, os contratos de
muito curta duração, o contrato de trabalho intermitente e o
contrato de trabalho temporário.
Em termos de alterações na estrutura da organização, será de
notar a necessária adaptação do peso anual de contratação a
termo ao indicador anual aplicável ao respectivo setor de
actividade, com implicações em termos de prestações a pagar à
Segurança Social. Por outro lado, realça-se o crescente número
de horas de formação profissional a ministrar por parte das
organizações aos seus trabalhadores. Denota-se, ainda, a proteção
dada aos trabalhadores com doença oncológica, que passam a
estar abrangidos pelos princípios gerais de proteção no emprego
de trabalhador com deficiência ou doença crónica, sendo-lhes
garantida igualdade de tratamento e vantagens em termos de
organização do tempo de trabalho.
Damos especial enfoque às novas normas laborais que densificam
a disciplina da proibição do assédio, nomeadamente a obrigação
da entidade empregadora de afastar do trabalhador a sua prática.
Em reflexo do reconhecimento crescente da importância deste
tema, passa a ser classificada como sanção disciplinar abusiva
aquela que for motivada por ter o trabalhador alegado a ser vítima
de assédio ou a ser testemunha em processo judicial ou contraordenacional de assédio. Neste campo, recomendamos a adoção
de Códigos de Boa Conduta que possam ser consultados por
todos os trabalhadores ou a realização de sessões de
esclarecimento, tornando efetiva a implementação destas normas,
tão relevantes em contexto laboral.
Estas novas regras implicam a reorientação da gestão dos
Recursos Humanos, não só a fim de dar cumprimento às novas
exigências legais, como também para implementar o novo
desenho estrutural da organização, que permitirá o seu
planeamento e gestão eficazes.
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É a fase do ano em que mais se fazem balanços e se perspetivam novos caminhos. Juntámos os
administradores da Nucase para falar do passado, das diferenças em relação ao presente e
sobretudo do que se espera para os próximos anos. Novos desafios e oportunidades, a aposta
na inovação digital, a criação de dois novos serviços e a meta de atingir uma nova certificação
são alguns dos passos que a empresa dará em 2020.

Atingir 41 ANOS de existência
com a projeção necessária
para um futuro promissor
Qual o balanço que faz do ano de 2019 e das comemorações do 41º
aniversário da empresa?
António Nunes (AN) - O balanço é positivo e está em linha com o
tínhamos previsto. Isto é, iniciámos um novo ciclo, apoiados pela
motivação e confiança dos nossos clientes, parceiros e colaboradores.
É gratificante atingir 41 anos de existência com a maturidade,
juventude, espírito humanista e inovador que nos projeta para um
futuro promissor.
A empresa está a entrar numa fase de mudança em que o passado teve
a sua importância e contribuiu para a NUCASE de hoje mas considera
que é importante ter uma visão de futuro?
Tiago Nunes (TN) - Vivemos numa fase de mudança, em que o
histórico do nosso passado serve de referência pela capacidade de
resiliência que permitiu sobreviver a várias vicissitudes e mudanças

no paradigma político, económico, social, legislativo e tecnológico.
Vivemos e ultrapassámos momentos difíceis onde sempre tivemos
o apoio e confiança dos nossos clientes, colaboradores e parceiros,
que confiaram em nós e nos motivaram para continuar o projeto em
que a maior parte se revia e acreditava.
A nossa visão para o futuro é consistente com o nosso histórico.
Estamos, como sempre estivemos, preparados e disponíveis para
investir na inovação permanente utilizando os meios tecnológicos e
humanos mais ajustados aos tempos da era digital e dos serviços de
valor acrescentado para mantermos firme a nossa missão e futuro.
Que projetos estão previstos para o próximo ano? Vai ser um ano de
mudança?
TN - Claro, as novas tecnologias de informação e comunicação,
dominadas pela digitalização e inteligência artificial são os principais

alvos de investimento que nos irão permitir automatizar uma boa
parte do processo operativo, por um lado, e por outro, fiabilizar o
tratamento e controlo da informação produzida, para o qual é
necessário deslocalizar recursos técnicos para a área dos serviços
de valor acrescentado.
O que levou à criação do Portal RH e da Nucase Consulting? Eram
necessidades sentidas pelos clientes?
Jorge Cadeireiro (JC) - O Portal RH é um dos importantes projetos
que vamos lançar no início do ano de 2020. As necessidades dos
nossos clientes no que se refere à gestão dos seus recursos humanos
não se ficam pelo mero processamento de salários e entrega das
respetivas declarações fiscais e de segurança social. Uma das grandes
preocupações das entidades empregadoras, hoje em dia, é conseguir
gerir e controlar de forma eficaz os seus recursos humanos, em
termos das obrigações legais e contratuais, tais como, a gestão da
formação, gestão de carreiras, gestão do absentismo, avaliação de
desempenho, gestão de férias, saúde e higiene no trabalho, entre
outros, através de uma plataforma simples e fiável que interage entre
a empresa, colaboradores e a Nucase.
Por seu lado, a Nucase Consulting, surge para dar resposta às diversas
especializações do mundo empresarial.
A nossa experiência e conhecimento do mercado e das empresas, as
crescentes exigências e tendências do desenvolvimento económico
e social, a modernização e eficácia da Administração Pública, levounos a direcionar um conjunto de recursos experientes para se
concentrarem por especialidades na consultoria e assessoria nas
diversas áreas de apoio ás empresas e empresários de forma a
contribuir para o seu desenvolvimento e sucesso. Entre outras,
destacamos a consultoria fiscal, a consultoria de gestão, a consultoria
laboral, a consultoria de RH, a consultoria em sistemas de informação
e também a consultoria especializada em diversas vertentes, incluindo
projetos de investimento, planos de negócio, reestruturação de
empresas, seguros, etc. A Nucase, de forma direta ou através de
parcerias especializadas, ficará assim em condições de prestar
serviços de alto valor acrescentado aos seus clientes e colocar-se
numa posição de conselheira e parceira para o desenvolvimento e
sucesso das empresas e negócios.
Como perspetiva o ano de 2020 e como tem sentido o mercado ao
longo dos últimos desde o boom da conjuntura económica? Denota-se
recuperação e um maior investimento por parte das empresas?
AN - Sim, existe uma evolução positiva e de maior confiança perante
a atual conjuntura económica, o que se tem traduzido num maior
investimento em alguns setores da economia, dos quais se destacam,
as atividades ligadas ao turismo e ao imobiliário. Pensamos, no
entanto, que esta fase positiva não está a ser devidamente
aproveitada para reorganizar e desenvolver a economia estrutural,
mas apenas, e só, a economia conjuntural. Claro que a Banca continua
a não confiar na pequena e média economia e, por essa razão, os
financiamentos continuam escassos e quase inacessíveis.
Como está a decorrer a transição tecnológica que foi referida na última
entrevista como forma de modernizar processos, maximizar recursos
e acompanhar os novos tempos?
AN - A transição tecnológica está a decorrer como planeado. Sabemos
que as pessoas, por vezes, resistem à mudança, mas depois de
perceberem os objetivos e benefícios, acabam por assimilar e
colaborar.
Digamos que o nosso principal desafio está centralizado nos clientes
que são mais resistentes à mudança e que ainda não assimilaram
culturalmente as alterações a que todos estamos a assistir a uma
velocidade imparável. O contabilista está no meio de uma
encruzilhada. Por um lado, tem os clientes que pagam os seus

honorários, nem sempre justos, face à quantidade de horas
consumidas, conhecimento exigido, responsabilidade e risco
associado e que, por sua vez, são muito pouco colaborantes na
disponibilização da documentação e outras informações necessárias
ao processo contabilístico e fiscal, de forma completa e atempada.
É frequente sermos confrontados com clientes que nos dizem mas
ainda faltam dois dias para o termo do prazo . É bom saber que os
contabilistas são responsáveis por um grupo de empresas que varia
consoante a sua dimensão e complexidade, têm um planeamento
para executar o trabalho distribuído por 22 dias úteis (média), e por
vezes, têm dois ou três dias para executar tarefas de responsabilidade
relacionadas com a Autoridade Tributária, onde a pressão aumenta
significativamente e, por sua vez, aumenta também o inevitável grau
de erro.
Por outro lado, a falta de conhecimento, acompanhamento ou
sensibilidade para as alterações e exigências legais feitas às empresas
são endossadas aos contabilistas que têm que responder com o rigor
imparável e impercetível na defesa do cliente e da lei.
Todos temos assistido à modernização da Administração Fiscal e da
Segurança Social que têm tido uma evolução tecnológica altamente
sofisticada e robusta que controla todas as operações económicas
e não permite falhas (que a existirem são fortemente penalizadas).
A cultura empresarial não acompanhou a modernidade e a eficácia
da Administração Pública e o contabilista tem o difícil papel de
satisfazer ambas as partes.
Em relação ao processo de certificação da Norma ISO 27001, que
benefícios trará para os vossos clientes e para a própria Nucase?
Quando estará implementada?
Sónia Nunes (SN) - A certificação ISO 27001 visa garantir a segurança
da informação que nos é confiada em termos pessoais e empresariais
e que está a ser exigida essencialmente pelas médias e grandes
empresas nacionais e internacionais. Para os clientes, é uma garantia
da segurança e confiança dos dados que nos confiam. Para a Nucase,
é uma forma de credibilização da sua capacidade técnica e de
idoneidade. Pensamos conseguir esta certificação até finais do ano
2020.
Quais os desafios atuais no setor da actividade da Nucase e que
diferenças encontra em relação ás quatro décadas de existência?
SN - Os desafios e as diferenças são imensos. As tecnologias de
informação e de comunicação, as competências técnicas, a quantidade
e complexidade legislativa, a eficácia do sistema fiscal e segurança
social, as necessidades das empresas terem informação contabilística,
financeira e fiscal, fiável e atempada para o seu desenvolvimento
contínuo. Os elevados investimentos em tecnologias, nas pessoas e
a retenção de talentos são também alguns dos desafios que temos
que enfrentar e ultrapassar.
Que mensagem de final de ano e começo do próximo dariam aos
clientes?
JC - A principal mensagem, consiste no pedido de colaboração e
compreensão dos nossos clientes para com a Nucase e os seus
colaboradores. A nossa missão é ajudar os nossos clientes no
cumprimento das suas obrigações legais e na produção da informação
contabilística como principal instrumento de apoio à gestão e tomada
de decisão.
O contabilista é um amigo, um parceiro e um conselheiro, que está
disponível para ajudar os seus clientes qualquer que seja a sua
atividade ou dimensão. O sucesso empresarial depende da sua
organização e do planeamento, em termos de negócio, do orçamento
económico e planeamento financeiro, mas também, em termos da
visão e enquadramento no mercado e perante a concorrência.
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MECANISMO DE AUTOLIQUIDAÇÃO
DO IVA AJUDA A COMBATER A FRAUDE
E A EVASÃO FISCAIS
O mecanismo de autoliquidação do IVA, é uma medida especial que visa simplificar a cobrança
do IVA e evitar a fraude e evasão fiscais em setores específicos e que consubstancia uma
derrogativa à Diretiva 2006/112/CE do Conselho, de 28 de novembro de 2006, relativa ao
sistema do IVA (Diretiva do IVA).
O presente mecanismo visa, sobretudo, transferir a responsabilidade pelo pagamento do IVA para empresas facilmente identificáveis (as adquirentes)
e implementar um meio eficaz de luta contra os fenómenos de fraude e evasão fiscais detetados em determinados setores de atividade económica,
decorrentes da natureza do mercado português, bem como, do elevado número e reduzida dimensão das empresas que nele operam, os quais, apesar
dos controlos reforçados e das medidas já tomadas, a autoridade fiscal tem tido dificuldades em combater.
No quadro abaixo podemos constatar que o mecanismo de autoliquidação com as mesmas características para operações internas portuguesas tem
vindo a crescer desde 2006, sendo que, na transmissão de certos bens da produção silvícola só vai entrar em vigor em 01 de janeiro de 2020.

Em todos os setores acima mencionados, os requisitos para se aplicar o mecanismo de autoliquidação são os seguintes (cumulativos):
1> Estejamos perante uma das operações enquadráveis em um dos setores acima referidos;
2> Os adquirentes ou destinatários sejam sujeitos passivos de IVA em Portugal e aqui pratiquem operações que confiram o direito à dedução total
ou parcial do imposto;
3>Os adquirentes ou destinatários disponham de sede, estabelecimento estável ou domicílio em território nacional.
Nas operações em que o destinatário ou adquirente for devedor do imposto, as faturas emitidas pelo transmitente dos bens ou prestador dos serviços
devem conter a expressão “IVA - autoliquidação”.
OUTROS SETORES
No caso específico do setor de desperdícios, resíduos e sucatas recicláveis, assim como no setor da produção silvícola, os adquirentes que preencham
os requisitos para serem devedores do imposto, são obrigados a emitir uma fatura por cada aquisição de bens ou de serviços aí mencionados quando
o respetivo transmitente ou prestador não seja um sujeito passivo ou se encontre sujeito a IVA pela prática de uma só operação tributável (ato
isolado), devendo constar as seguintes menções na fatura emitida:
1> “Autofaturação”;
2> “IVA - autoliquidação”.
Relembramos que o adquirente só se substitui ao transmitente na emissão da fatura, a obrigação da comunicação da mesma no e-fatura é do
transmitente, já que só o transmitente é que conhece a sua senha do portal das finanças para o fazer.
O destinatário ou adquirente que seja devedor do imposto, deverá proceder a liquidação do imposto devido na fatura emitida com a menção “IVA autoliquidação”, deverá simultaneamente proceder a dedução do mesmo imposto se tiver direito a sua total dedução. Caso contrário, só deduzirá
na proporção que tiver direito a deduzir.
Caso a fatura abrangida pela regra do mecanismo da autoliquidação do IVA tenha sido emitida com IVA liquidado indevidamente, este imposto não
é dedutível. A fatura deverá ser devolvida e substituída por outra com a menção “IVA – autoliquidação”.

PAULO ESTEVES, LDA.
Há doze anos a crescer e fidelizar clientes
Criada em novembro de 2007 com o principal objetivo de ser uma referência nacional no
setor do colecionismo e investimento, nomeadamente, numismático, a Paulo Esteves, Lda.
passou a ser, em apenas um ano, o distribuidor oficial de vários bancos e Casas da Moeda em
toda a Europa. “Fazemos ainda avaliações e gradações em moedas e notas, sendo que somos
a empresa, em Portugal, referência para a Professional Coin Grading Service (PCGS) garantido
mais valor às coleções dos nossos clientes”, refere o sócio-gerente Paulo Esteves.
O responsável orgulha-se de ter “clientes particulares que têm sido fiéis há mais de doze
anos” e de trazer diretamente para o colecionador final e para os distribuidores locais,
“produtos de forma mais rápida e aos melhores preços”.
O mercado externo representa simultaneamente uma dificuldade e uma oportunidade. “Se
por um lado, as exportações representam mais de 90% das nossas vendas, também os trâmites
legais, fiscais e logísticos que derivam das importações e exportações deste tipo de bens são
um constante desafio”, explica o sócio-gerente. A credibilidade e crescimento possível ao
longo destes últimos doze anos não deixam outra certeza a Paulo Esteves: tem sido um
sucesso. “Já no próximo ano temos alguns projetos em vista como a realização de uma feira
internacional em Lisboa e pretendemos aumentar a nossa participação em eventos na Ásia.
Tentaremos ainda aumentar o nosso portfólio de itens colecionáveis que passará por vinhos
de coleção e brinquedos raros”, explica.
Os contactos gerados, desde a Ásia às Américas, e com as maiores empresas da indústria a
nível mundial têm garantido “uma sustentabilidade futura pacífica”.
A NUCASE tem trabalhado com a Paulo Esteves, Lda. desde o começo de 2008 “mitigando
os problemas inerentes a este tipo de negócio onde o uso de vários tipos de IVA é banal, bem
como na ajuda de uma melhor perceção do intrincado intracomunitário que nos afeta
diariamente. O atender sempre afável e imediato deixa-nos, verdadeiramente descansados
e prontos para o essencial: comprar e vender moedas”, conclui o sócio gerente, adiantando
que a empresa que gere disponibilizará “avaliações gratuitas a todos os clientes NUCASE”
que demonstrem esse interesse.

Para mais informações úteis, visite o nosso novo site

www.nucase.pt
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