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EDITORIAL
A newsletter independente nasceu para apoiar os pro-
fissionais liberais nos múltiplos conhecimentos que têm 
de ter sobre gestão, finanças, fiscalidade, marketing e de-
mais assuntos focados na qualidade e desenvolvimento 
dos serviços.

Neste número, para além da agenda de obrigações de 
junho, destaca-se o tema “Sociedade Unipessoal versus 
Trabalhador Independente”, onde se apresenta a “esco-
lha certa” para iniciar a sua atividade ou, se for mais con-
veniente, alterar a que possui.

Se procura emprego, tem também à disposição diversos 
blocos informativos sobre como encontrar algumas ofer-
tas no mercado.

Na última página surge um espaço mais lúdico com in-
formação diversa: eventos, APPs, leitura recomendada 
(oferecemos um ebook grátis) e um espaço onde se po-
derá promover. A ideia subjacente é simples: se existem 
profissionais interessados em divulgar os seus serviços, 
também existe quem os procura e que sabe que nem 
sempre são fáceis de encontrar. 

Esperamos que aprecie, recomende e aguarde pela pró-
xima independente, onde, levantando o véu, dizemos 
que está na hora de pensar nas férias…

junho 2014
AGENDA FISCAL
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até 31 de maio
Não deixe “escapar” o prazo de entrega 

da declaração de IRS

Esforce-se por evitar este erro. Anote na agenda, coloque 
um lembrete no smartphone, escreva num post-it… seja 
qual for o meio utilizado, é importante que não deixe 
escapar o prazo para fazer a declaração de IRS.

Caso se esqueça de entregar a declaração a tempo, po-
derá ter de pagar uma coima cujo montante varia entre 
os 150 e os 3750 euros. 

Estes valores podem ser mais reduzidos caso o contri-
buinte entregue a declaração até 30 dias após o fim do 
prazo legal.

Dia 11  IVA - Declaração mensal
 IVA – Pagamento mensal

Dia 20  IRS - Entrega Valores Retidos
 IVA - Declaração Recapitulativa
 IS - Entrega Valores Liquidados

Dia 30  IVA - Pedido de restituição
 IUC - Matrículas do mês

 IRS  IRC  IVA  Imposto de Selo

 IMI  IMT  IUC  Beneficios Fiscais

IVA Até ao dia 11 - Envio da Declaração Periódica, por transmissão eletrónica de dados, acompanhada dos anexos que se mostrem devidos, pelos sujeitos passivos do regime normal mensal, relativa às operações efetuadas em abril. Até ao dia 11 - Pagamento do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), a efetuar nos balcões dos serviços de finanças ou dos CTT ou ainda (para importâncias não superiores a € 100 000,00), através do multibanco, correspondente ao imposto apurado na declaração respeitante a abril, pelos sujeitos passivos abrangidos pela periodicidade mensal do regime normal.

IVAAté ao dia 20 - Entrega da Declaração Recapitulativa, por transmissão eletrónica de dados, pelos sujeitos passivos do regime normal mensal que no mês anterior tenham efetuado transmissões intracomunitárias de bens e/ou prestações de serviços a sujeitos passivos registados noutros Estados Membro, quando tais operações sejam aí localizadas nos termos do art.º 6.º do CIVA, e para os sujeitos passivos do regime normal trimestral quando o total das transmissões intracomunitárias de bens a incluir na declaração tenha no trimestre em curso (ou em qualquer mês do trimestre) excedido o montante de € 50.000. IRSAté ao dia 11 - Entrega da Declaração Mensal de Remunerações, por transmissão eletrónica de dados, pelas entidades devedoras de rendimentos do trabalho dependente sujeitos a IRS, ainda que dele isentos, bem como os que se encontrem excluídos de tributação, nos termos dos artigos 2.º e 12.º do Código do IRS, para comunicação daqueles rendimentos e respetivas retenções de imposto, das deduções efetuadas relativamente a contribuições obrigatórias para regimes de proteção social e subsistemas legais de saúde e a quotizações sindicais, relativas ao mês anterior. Imposto de SeloAté ao dia 20 - Entrega das importâncias liquidadas, no mês anterior, para efeitos de Imposto do Selo.

IVAAté ao dia 30 - Entrega, por transmissão eletrónica de dados, do pedido de restituição IVA pelos sujeitos passivos do imposto suportado, no próprio ano civil, noutro Estado Membro ou país terceiro (neste caso em suporte de papel), quando o montante a reembolsar for superior a € 400 e respeitante a um período não inferior a três meses consecutivos, tal como refere o Decreto-Lei n.º 186/2009, de 12 de agosto. IUCAté ao dia 30 - Liquidação, por transmissão eletrónica de dados, e pagamento do Imposto Único de Circulação - IUC, relativo aos veículos cujo aniversário da matrícula ocorra no presente mês. As pessoas singulares também poderão solicitar a liquidação em qualquer serviço de finanças. 



NEWSLETTER N.º 1 • junho de 2014 www.vidaeconomica.pt

 independente 
A newsletter do profissional liberal 

2

Em sede de IRS os subsídios dividem-
-se em subsídios à exploração, aque-
les que visam compensar determina-
dos custos elegíveis da atividade e 
subsídios não destinados à explora-
ção.

O subsídio à exploração é, no regime 
simplificado, tributado pela totalida-
de no período do recebimento e o 
subsídio não destinado à exploração 
é no regime simplificado em frações 
iguais durante 5 anos

Em IRS, existe ainda uma norma para 
os subsídios de exploração no âmbito 
das atividades agrícolas, silvícolas, pe-
cuárias ou de pesca pagos sob a forma 
de prémios pelo abandono de ativida-
de, arranque de plantações ou abate 
de efetivos, os quais são incluídos no 
lucro tributável, em frações iguais, du-
rante cinco anos, sendo o primeiro o 
do recebimento do subsídio.

Existia uma grande polémica à volta 
do enquadramento fiscal do “prémio 
à instalação de jovens agricultores”, 

tendo sido emitida uma informação 
vinculativa pela Autoridade Tributá-
ria que considera este subsídio tribu-
tado na categoria B, enquadrando-o 
como “não destinado à exploração”.

Em síntese, nos contribuintes tributa-
dos no regime simplificado de IRS, o 
“prémio à instalação de jovens agri-
cultores” será considerado em 5 anos, 
aplicando-se, relativamente à parce-
la que constituem rendimentos de 
2013, o coeficiente de 0,75.

É JOVEM? 
QUER INICIAR ATIVIDADE 

COMO AGRICULTOR? 
ENTÃO SAIBA QUE ….

Já tem a sua Caixa 
Postal Eletrónica?

As entidades empregadoras (com 
exceção das pessoas singulares sem 
atividade empresarial), as entidades 
contratantes e os trabalhadores in-
dependentes que se encontrem su-
jeitos ao cumprimento de obrigação 
contributiva e cuja base de incidên-
cia fixada seja igual ou superior ao 
3º escalão passam a ser obrigados a 
possuir caixa postal eletrónica. 

Poderá atualmente encontrar no 
site www.ctt.pt o serviço de correio 
digital gratuito “ViaCTT”, e aí pes-
quisar mais informações sobre a 
adesão a este tipo de serviço.

Sendo trabalhador 
independente, tenho 

de liquidar IVA?

Sim. É obrigatório liquidar IVA 
quando:
• Possua rendimentos ilíquidos 

superiores a 10.000 euros;
• Tenha optado por um regime de 

contabilidade organizada.

A fatura pró-forma 
deve conter

• O nome do vendedor e a sua 
morada;

• O nome do comprador e a sua 
morada;

• Todos os itens da transação;
• O preço de cada item - por uni-

dade e em totais;
• O peso e as dimensões da mer-

cadoria;
• Os termos da compra - o local de 

entrega, etc;
• Os termos de pagamento;
• A data de entrega prevista;
• A data de validade;
• Caso existam descontos, deve 

mencioná-los.
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ESTÁ À PROCURA DE EMPREGO?
ESTES SITES PODEM AJUDÁ-LO

Fonte: www. saldopositivo.pt

1. Zaask
Se é ‘freelancer’, este site é para si. Dividi-
do por várias profissões, pode responder 
a propostas de emprego ou adicionar 
uma proposta de oferta de serviços. O 
orçamento para o trabalho é definido 
pelo prestador do serviço e cabe ao fu-
turo empregador decidir qual a melhor 
proposta para si. Desta forma, se é traba-
lhador independente e procura trabalhos 
que possam aumentar o seu rendimento 
mensal, o Zaask pode ser uma ajuda.

2. Carga de Trabalhos
Muito conhecido entre os profissionais 
da área da comunicação, o Carga de Tra-
balhos acumula propostas de emprego 
para profissionais no ramo da publici-
dade, jornalismo, marketing, design e 
audiovisual. O Carga de Trabalhos é um 
portal que centraliza todas as ofertas de 
trabalho para profissionais da comunica-
ção. Além disso, ainda acumula propos-
tas de estágio e formações que podem 
ser importantes para profissionais desta 

área.

3. Bolsa de 
Oportunidades da Ordem 

dos Farmacêuticos
Desenvolvido pela Ordem dos Farma-
cêuticos, a bolsa de oportunidades para 
farmacêuticos oferece oportunidades de 
emprego, estágios, bolsas e prémios. É 
ainda disponibilizado apoio direto por 
parte da Ordem dos Farmacêuticos. Este 
portal surge como resposta à elevada 
taxa de desemprego que tem atingido 
os farmacêuticos nos últimos anos. 

5. Vetbook
Dedicado aos Médicos Veterinários e 
profissionais desta área, o Vetbook man-
tém ofertas de emprego e estágios para 
estes profissionais. Assim sendo, torna-
-se mais fácil conhecer todas as ofertas 
de emprego em todo o país para estes 
profissionais que pretendem desenvol-
ver a sua carreira.

6. Oportunidades de 
Emprego da Ordem 

dos Arquitectos
Também a Ordem dos Arquitectos dis-
ponibiliza no seu site uma bolsa de 
emprego para os profissionais da arqui-
tetura. As ofertas, tanto nacionais como 
internacionais, não necessitam de inscri-
ção nesta ordem profissional e podem 
ajudá-lo a encontrar emprego ou estágio 
dentro da sua área.

Lembre-se, no entanto, que para reali-
zar a sua inscrição terá que ser membro 

desta ordem profissional.

4. Bolsa de Emprego da 
Ordem dos Engenheiros

Sem ser necessário ser membro para 
responder às ofertas de emprego e está-
gios, a Ordem dos Engenheiros disponi-
biliza uma bolsa de emprego para todos 
os profissionais que tenham as qualifica-
ções necessárias. Esta foi uma forma de 
responder ao desemprego que os pro-
fissionais desta área têm sentido, princi-
palmente depois da crise que assolou o 

setor da construção civil.

7. Bolsa de Emprego da 
Ordem dos Economistas

A Ordem dos Economistas disponibiliza 
no seu site uma bolsa de emprego. No 
entanto, apenas os membros registados 
no portal da Ordem dos Economistas po-
dem aceder às ofertas disponíveis.

8. Bolsa de 
Emprego Público

Durante muitos anos, seguir uma carreira 
na função pública era o objetivo pessoal 
de muitos profissionais. Agora, com me-
lhores salários e condições de trabalho 
oferecidos no setor privado, a função pú-
blica já não é tão atrativa. No entanto, se 
as suas habilitações são suficientes para 
fazer carreira no setor público, a Bolsa 
de Emprego Público pode ser uma boa 
oportunidade para quem está à procura 
de emprego ou para quem quer mudar 
de posto de trabalho dentro da setor do 
Estado. Para isso, é necessário fazer a sua 
inscrição no portal e estar atento aos re-

quisitos dos concursos públicos.

9. Turijobs
Se está à procura de emprego na área do 
turismo e hotelaria, o Turijobs tem ofer-
tas não só em Portugal, mas também 
para o resto do mundo. Além disso, ain-
da são disponibilizados ofertas de cursos 
de formação para quem quer melhorar 
as suas habilitações académicas nestas 
áreas.

www.zaask.pt
http://www.cargadetrabalhos.net/
http://www.ordemfarmaceuticos.pt/oportunidades/
http://www.ordemengenheiros.pt/pt/bolsa-de-emprego/
http://www.vetbook.com.pt/
http://www.arquitectos.pt/index.htm?no=404030,210
http://www.ordemeconomistas.pt
https://www.bep.gov.pt/
http://www.turijobs.pt/
http://www.ordemfarmaceuticos.pt/oportunidades/
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Se pretende iniciar um negócio ou tra-
balhar sozinho, terá de decidir a opção 
que melhor se adequa ao seu projeto e 
setor de atividade, designadamente a 
forma jurídica a adotar. 

Poderá simplesmente optar por traba-
lhar por conta própria, exercendo uma 
profissão liberal, caso em que deverá 
abrir atividade na repartição de finan-
ças da área da sua residência como 
trabalhador independente, proceden-
do ao respetivo enquadramento para 
efeitos fiscais. Dependendo do volume 
de negócios, poderá ser obrigado a ter 
contabilidade organizada, caso em que 
deverá contratar um TOC. 

Outra alternativa será constituir uma 
sociedade unipessoal por quotas, o que 
também obriga à contabilidade organi-
zada e à contratação de um TOC, mas, 
por ser uma sociedade, tem personali-
dade jurídica e fiscal diferente do seu 
único sócio e a tributação é efetuada 
em sede de IRC e não de IRS.

ESCOLHA ACERTADA

Genericamente, se a sua actividade ne-
cessita de um investimento em capital 
fixo (v.g. máquinas, computadores, au-
tomóveis) e investimento em capital 
humano, normalmente a sociedade uni-
pessoal apresenta sempre vantagens. 

Se, pelo contrário, é um simples pres-
tador de serviços que trabalha sozinho, 
sem grande estrutura, o regime simpli-
ficado é o indicado para si.

SOCIEDADE 
UNIPESSOAL
VERSUS
TRABALHADOR 
INDEPENDENTE

A opção por uma ou outra forma jurí-
dica implica procedimentos distintos, 
que aqui procuraremos destacar.

Se pretende exercer uma profissão libe-
ral…

Então será o que a lei designa por tra-
balhador independente, que é um pro-
fissional liberal, que presta serviços. Tra-
balha sozinho, por conta própria, não 
integrado na estrutura e na hierarquia 
de uma organização, sem sujeição a ho-
rários, com total liberdade de meios e 
processos para executar a tarefa que se 
propôs ou a que se obrigou. A atividade 
a que se dedica é exercida em seu pró-
prio nome e não em representação de 
uma entidade jurídica distinta.

Como trabalhador independente, 
terá as seguintes obrigações:
• Declarar o início de actividade 

na repartição de finanças do seu 
domicílio fiscal - os rendimen-
tos auferidos são qualificados 
como rendimentos da Categoria 
B (rendimentos profissionais ou 
empresariais) e serão obrigato-
riamente englobados na decla-
ração de IRS;

• Proceder ao enquadramento 
fiscal em sede de Imposto sobre 
o Rendimento das Pessoas Sin-
gulares (IRS) e Imposto sobre o 
Valor Acrescentado (IVA);

• Registar-se online no Portal 
das Finanças para a emissão das 
facturas-recibo (antes designa-
das por recibos verdes), que é 
obrigado a passar por qualquer 
remuneração que receba, com 
emissão electrónica obrigatória;

• Inscrever-se como independen-
te na Segurança Social, levan-
do cópia da declaração de início 
de atividade:

• Declarar anualmente às finanças 
os ganhos e despesas resultan-
tes da actividade, preenchendo 
para tal a declaração de IRS.

O empresário em nome individual tam-
bém é um trabalhador independente, 
na medida em que não trabalha por 

conta de outrem, mas distingue-se dele 
na medida em que a sua atividade en-
globa, além da prestação de serviços, 
vendas ou aplicação de produtos. 

Se é trabalhador independente e não 
optou pela estrutura jurídica de uma 
sociedade unipessoal por quotas, então 
responde ilimitadamente pelas dívidas 
contraídas no exercício da sua ativida-
de perante os seus credores com todos 
os bens que integram o seu património. 

Quanto ao enquadramento fiscal, po-
derá optar pelo regime simplificado 
ou pelo regime de contabilidade or-
ganizada. Para o efeito, será necessá-
rio estimar o volume de negócios, com 
base no qual a lei, ou o obriga a organi-
zar a sua contabilidade para efeitos fis-

cais ou, se a tal não for obrigado, a fazer 
essa opção, se assim o desejar. 

É obrigatório organizar a contabilidade 
para efeitos fiscais quando o volume 
de rendimentos do exercício anterior 
ultrapassa 200 000 euros (até 2014 o 
limite de enquadramento no regime 
simplificado era de 150 000 euros). Se a 
sua estimativa de volume de negócios 
é inferior a estes valores e se não quiser 
optar pela contabilidade organizada, 
então vai ser tributado em IRS pelo re-
gime simplificado.

continua na página seguinte...



NEWSLETTER N.º 1 • junho de 2014 www.vidaeconomica.pt

 independente 
A newsletter do profissional liberal 

6

REGIME SIMPLIFICADO

Feita a opção pelo regime simplificado, 
a lei prevê um período de permanência 
de 3 anos, prorrogável por iguais perío-
dos, salvo se o pretender alterar. O valor 
que é tributado em IRS corresponde a 
75% do total dos rendimentos ilíquidos 
(70 por cento até 2013). Os restantes 
25% são considerados como encargos 
próprios da atividade e, consequente-
mente, livres de impostos. Assim, não 
se declara no IRS despesas da atividade, 
como deslocações, aquisição de bens 
ou serviços indispensáveis à ativida-
de, no regime simplificado. É “o preço 
a pagar” por não ter contabilidade or-
ganizada. É mais simples, mas tem esta 
desvantagem.

REGIME DE CONTABILIDADE 
ORGANIZADA

Se se enquadra no regime da contabili-
dade organizada, então o lucro tributá-
vel, sobre o qual incide o IRS, vai seguir 
as suas regras, subtraindo aos proveitos 
todos os custos necessários para a rea-
lização da sua atividade. Os custos va-
riam de atividade para atividade, mas 
são genericamente dedutíveis os cus-
tos comprovadamente indispensáveis 
para a realização da sua atividade. 

Se tem contabilidade organizada, en-
tão é obrigado a ter um TOC e deverá 
ser este último a submeter as suas de-
clarações. O custo com o TOC deve ser 
tido em conta, nomeadamente dedu-
zindo os custos que o mesmo acarreta.

SOCIEDADE 
UNIPESSOAL
VERSUS
TRABALHADOR 
INDEPENDENTE
(continuação)

A opção pela inscrição na contabilida-
de organizada poderá ser vantajosa se 
considerar vir a ter despesas superiores 
a 25% dos seus rendimentos.

Caso a sua atividade se refira a vendas, 
prestação de serviços no âmbito das 
atividades hoteleiras e similares, restau-
ração e bebidas e subsídios destinados 
à exploração, a despesa imputável à ati-
vidade corresponde a 85% do volume 
de negócios (80% até 2013). 

Neste regime, existe sempre rendimen-
to tributável, o que nem sempre acon-
tece com o regime da contabilidade 
organizada, que poderá apurar lucro ou 
prejuízo, consoante os casos.

ENQUADRAMENTO EM SEDE DE IVA

No que se refere ao IVA, terá desde logo 
que averiguar se é ou não sujeito passi-
vo deste imposto, tal como definido no 
respetivo código. Em caso afirmativo, 
importa ainda determinar se existe algu-
ma isenção e que taxas são aplicáveis.

Chamamos desde já a atenção para o 
facto de ficar automaticamente isen-
to de IVA caso o volume de faturação 
anual seja inferior a 10 000 euros. Neste 
caso também fica isento de retenção de 
IRS nas suas “facturas-recibo”.

Algumas profissões e atividades, como 
são os casos dos médicos, atores, des-
portistas e outros previstos no artigo 9º 
do Código do IVA, estão isentas de IVA 
e, como tal, não liquidam IVA nas suas 
faturações.

Como o mecanismo básico de dedu-
ção do IVA funciona, só pode deduzir o 
IVA que for suportado para a realização 
de operações tributáveis sujeitas a IVA 

e dele não isentas. Ou seja, se quando 
presta serviços, não liquidar IVA, então 
também não pode deduzir o IVA que 
suportou.

Os trabalhadores independentes que 
prestam serviços sujeitos a IVA e dele não 
isentos, têm que entregar (trimestral-
mente) a respetiva declaração periódica.

SEGURANÇA SOCIAL

Em sede de Segurança Social, se for a 
primeira vez que se inscreve como tra-
balhador independente, terá direito a 1 
ano de isenção de pagamento de con-
tribuições para a Segurança Social. Pas-
sado este ano de isenção, irá deparar-se 
com duas alternativas: se, para além dos 
“recibos verdes”, estiver também a traba-
lhar por conta de outrem, uma vez que 
a sua entidade empregadora trata dos 
seus descontos para a Segurança Social 
ficará isento do pagamento na sua ativi-
dade independente; se estiver apenas a 
trabalhar por sua conta, terá de começar 
a suportar esta despesa à sua própria 
custa. Se não for a primeira vez que se 
inscreve como trabalhador indepen-
dente, tem as mesmas duas alternativas 
(atrás indicadas) logo no início da sua ac-
tividade como profissional liberal.

Se pretende constituir uma socie-
dade unipessoal por quotas…

Então esta forma jurídica já implica 
a criação de uma empresa e carece 
de investimento mínimo, no valor 
de 5000 euros, correspondente ao 
montante mínimo do capital social. 
Uma das vantagens associadas a 
este tipo de forma jurídica é a possi-
bilidade de separação total entre 
os bens afetos à pessoa e os bens 
afetos à empresa. Havendo este 
tipo de separação objetiva em ter-
mos de gestão, a responsabilidade 
da empresa para efeitos de dívidas 
será determinada em função dos 
bens da mesma. 

continua na página seguinte...
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NÚMERO DE SÓCIOS

A sociedade unipessoal terá um sócio 
único, titular da totalidade do capital 
social, que atuará em nome e no inte-
resse da sociedade. Logo, a sua respon-
sabilidade como sócio único está limi-
tada ao montante do capital social, que 
pode ser livremente fixado pelo sócio. 

Como sócio único, detém, em geral, to-
dos os direitos e obrigações decorrentes 
da detenção de uma participação social, 
incluindo o direito a nomear e destituir 
os membros dos órgãos de administra-
ção e fiscalização, podendo autodesig-
nar-se para o cargo de gerência.

NOME DA FIRMA

No nome da firma, terá de inclui as pa-
lavras “Sociedade Unipessoal” ou “Uni-
pessoal” antes de “Limitada” ou da abre-
viatura “Lda”. 

GERÊNCIA

Como nas sociedades comerciais o ge-
rente tem, em princípio, direito a uma 
remuneração a fixar pelos sócios, cabe-
rá ao sócio único da sociedade unipes-
soal por quotas decidir se irá ser remu-
nerado pelas funções que desempenha 
na sua qualidade de gerente.

Contrariamente ao trabalhador inde-
pendente, que é titular de rendimentos 
da categoria B do IRS, a sociedade uni-
pessoal por quotas tem personalidade 
jurídica e fiscal diferente do seu único 
sócio, sendo-lhe aplicadas as normas 

do Código das Sociedades Comerciais e 
outras normas do direito societário.

RESPONSABILIDADE SOCIAL

A responsabilidade social na sociedade 
unipessoal por quotas está limitada ao 
montante do capital social, havendo as-
sim separação entre o património pes-
soal e o afeto à sociedade.

TRIBUTAÇÃO

A tributação da sociedade é efetuada 
em sede de IRC (porque é uma pessoa 
coletiva).

No caso desta opção, é obrigatório o 
regime de contabilidade organizada. 
O sujeito passivo pode deduzir as des-
pesas que tenha com a sua atividade, 
incluindo os custos que tenha com o 
TOC. Apresentar despesas é vantajoso, 
dado que o imposto é calculado sobre 
o lucro gerado, ou seja, primeiro é reti-
rado o valor das despesas ao seu valor 
facturado e depois é que se aplica o 
imposto. A base de apuramento de im-
posto é, pois, no caso de contabilidade 
organizada, o resultado líquido do seu 
negócio.

A principal vantagem de optar pela 
constituição de uma sociedade unipes-

soal é o facto de a responsabilidade do 
sócio único se resumir ao capital social, 
ou seja, o seu património não responde 
pelas dívidas contraídas no exercício da 
actividade da empresa (que possui um 
património autónomo). Quanto ao con-
trolo sobre a atividade da empresa, não 
se registam grandes diferenças relativa-
mente ao trabalhador independente, já 
que também existe apenas um titular.

Este tipo de sociedade pode ser criado 
através:
• Da “empresa online”; ou
• Presencialmente, aos balcões da 

“empresa na hora”.

“EMPRESA ONLINE”

O acesso a este serviço é feito através 
do Portal da Empresa e obriga à utiliza-
ção de um computador com ligação à 
Internet e ao recurso à certificação di-
gital. O Cartão de Cidadão vem permitir 
o acesso a este serviço através dos cer-
tificados digitais incorporados no chip. 

O interessado terá de proceder à sua 
autenticação no Portal da Empresa, 
recorrendo ao seu Certificado Digital. 
Quando se autentica pela primeira vez, 
visualiza a informação disponibilizada 
pelo Certificado Digital (nome, e-mail, 
morada e NIF), sendo possível atualizar 
a informação de contacto (morada ou 
endereço electrónico). Adicionalmen-
te, poderá introduzir o seu número de 
telemóvel, para envio posterior de SMS 
ou para futuros contactos que se jul-
guem necessários.

www.portaldaempresa.pt

www.empresanahora.pt

SOCIEDADE 
UNIPESSOAL
VERSUS
TRABALHADOR 
INDEPENDENTE
(continuação)
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O projeto Incubadora de Indústrias 
Criativas abriu um Concurso de Design 
Gráfico e de Produto com candidaturas 
abertas até às 24 horas do dia 16 de 
junho. Os candidatos, que têm de ser 
profissionais ou estudantes na área, de-
vem elaborar uma linha gráfica e/ou de 
produto. 

As candidaturas podem ser feitas de 
forma individual ou em grupo. Cada 
proposta selecionada poderá ser con-
tratada para execução do projeto no va-
lor 1500 euros (já sem necessidade de 
descontos para impostos). Caso sejam 
projetos combinados, isto é, incluindo 
design gráfico e design de produto, 
acrescerá um montante de 750 euros. 

Para mais informações:
www.industriascriativas.com

Design gráfico 
e de produto
Procuram-se talentos

Os Espaços do Cidadão são um novo formato de interação entre os cidadãos 
e o Estado que deverá começar a ganhar forma nos próximos meses.

Estes serão uma versão muito mais leve das Lojas do Cidadão, nas quais 
existirá acompanhamento para utilização dos serviços do Estado a que já 
se pode recorrer navegando pela internet. Os que exigiram contacto físico 
e presencial não serão atendidos, em princípio, nestes Espaços do Cidadão. 

No fundo o objetivo será o de conduzir os cidadãos mais avessos ou menos 
preparados a utilizar o contacto digital com o governo a passarem a fazê-lo 
rentabilizando assim o investimento do Estado e, em princípio, reduzindo a 
frequência das Lojas do cidadãos e outros centros de atendimento que ain-
da têm de dedicar uma parte importante do seu atendimento à prestação de 
serviços já desmaterializados.

O CIDADÃO TEM NOVO ESPAÇO

Se é mecânico (como trabalhador 
independente) e compra ou usa pe-
ças de automóvel com regularidade, 
deverá declarar apenas o valor do 
serviço prestado. Já na fatura que 
entrega ao seu cliente, deve colocar 
o valor das peças, individualmente, 
e o valor do serviço prestado.

Mas tenha atenção: se apresentar 
margem de lucro na venda das pe-
ças de automóveis, essa margem 
também vai estar sujeita a IRS. Isto 
é, se vender a peça com um valor 
superior ao valor de compra, terá de 
declarar essa margem de lucro para 

que ela seja tributada. Assim sendo, 
a declaração de venda de peças não 
é obrigatória desde que dessa tran-
sação não resulte nenhuma margem 
de lucro.

Não se esqueça ainda que, no regime 
simplificado, o fisco considera que os 
indicadores são diferentes para ven-
das e para serviços, pelo que deverá 
declará-los separadamente na decla-
ração de rendimentos.

A entrega da declaração de IRS de-
verá ser efetuada até ao final deste 
mês.

É mecânico. Como declarar o valor 
da peça e do serviço prestado? Segurança Social

Marcação do atendimento 
pela internet

Depois da marcação por telefone, 
a Segurança Social procedeu à im-
plementação de agendamento do 
atendimento pela internet.

Assim, já pode efetuar a sua marca-
ção, “de uma forma cómoda, célere 
e sem custos associados”, através da 
internet na área de Atendimento 
por Marcação (clicar aqui aceder). 

Aqui encontrará, também, quais os 
serviços que disponibilizam este 
tipo de atendimento.

http://www4.seg-social.pt/atendimento-por-marcacao
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Se é explicador, terá de pagar impostos 
sobre as explicações que lecionar. Po-
derá trabalhar para uma empresa como 
trabalhador por conta de outrem como 
explicador, sendo que tudo o que rece-
ber ao fim do mês será líquido. 

No entanto, tal é raro, normalmente o 
explicador trabalha por conta própria e, 
como tal, se fizer dessa atividade a sua 
atividada única ou principal, deverá fa-
zer os seus descontos para a Segurança 
Social e pagar IRS.

Deixam-se aqui algumas dicas relativas 
à tributação fiscal dos explicadores:
• Segundo o n.º 11 do art.º 9.º do Có-

digo do IVA, os explicadores estão 
isentos de pagar IVA, o que é por si 
uma boa notícia. Ou seja, qualquer 
que sejam os seus rendimentos, nun-
ca terá de pagar IVA ao Estado, nem 
de o cobrar aos seus explicandos.

• Terá de pagar à Segurança Social, se 
quiser ter subsídio de parentalidade/
maternidade, subsídio de invalidez, 
ou se quiser no futuro ter reforma. 

Com as novas leis da Segurança Social, 
os trabalhadores independentes, onde 
se incluem os explicadores, terão tam-
bém direito a subsídio de doença e a 
subsídio de desemprego. 

Como tal é bastante recomendável que 
faça os seus descontos para a Seguran-

ça Social. Os descontos serão em fun-
ção dos seus rendimentos. 
•  Se fizer das explicações a sua segun-

da atividade, e trabalhar por conta 
de outrem na sua atividade princi-
pal, já alguém faz os seus descontos 
para a Segurança Social, 
sendo que em princí-
pio não terá de os 
fazer você mes-
mo

• Segundo o 
art. 9.º, n.º 
1, do DL n.º 
42/91, de 
22/1, está 
d i s p e n s a d o 
de fazer reten-
ção na fonte se 
tiver rendimentos 
anuais inferiores a 10 
000 Euros, ou seja, se em 
explicações fizer em média menos 
que 834 Euros/mês.

• A categoria do explicador, tal como 
qualquer outro trabalhador inde-
pendente, em sede de IRS é a ca-
tegoria B. Sempre que receber um 
montante monetário de um aluno 
ou de um pai, deverá preencher um 
recibo verde com o montante rece-
bido. De referir, o que é muito im-
portante e vantajoso para o aluno 
ou para os pais, que esse montante 

no recibo verde que você passar 
será dedutível em sede de IRS em 
despesas de educação na folha de 
IRS do aluno ou dos pais.

• O explicador, como apenas faz pres-
tação de serviços, estará quase de 

certeza absoluta, sempre no 
Regime Simplificado, a 

não ser que tenha ren-
dimentos em média 

de pelo menos 
12 500 Euros/
mês. Tal é van-
tajoso para o ex-
plicador, pois no 
regime simplifi-

cado considera-
-se que, do total 

dos rendimentos, 
30% são para despe-

sas, sendo que o expli-
cador, apesar de ter despesas, 

como livros, cadernos, canetas ou 
uma máquina de calcular de vez em 
quando, essas despesas são sempre 
muito menores que 30% dos seus 
rendimentos. 

Em suma, existe uma série de benefí-
cios fiscais para si, e para os seus clien-
tes, sendo que, se fizer das explicações 
a sua única atividade, é de extrema im-
portância pagar Segurança Social.
Fonte: www.matematicaviva.pt/

O EXPLICADOR E A FISCALIDADE 
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RESERVADO
PARA SI

Contacte já
marketing@vidaeconomica.pt

Esta applicação, disponivel para 
iOS e Android, é a nova forma de 
capturar imagens e partilhar os 

melhores momentos da sua vida 
– COM MOVIMENTO!

A P P

D E G U S T A Ç Ã O

 No Centro Histórico do Porto, 
 classificado como Património Mundial,  

 pode-se desfrutar de um dos 
 melhores hostels a nível mundial. 

H O S T E L

OS PIXIES ESTÃO DE REGRESSO.

VENHA ASSISTIR AO ROCK DOS 
ANOS 90 E VÊ-LOS A ATUAR PELA 

PRIMEIRA VEZ NO PALCO NOS.

O festival NOS Primavera sound 
decorre entre os dias 5-7 de junho 

no Parque da Cidade do Porto. 

F E S T I V A L

A NÃO PERDER
Formador Software

Procuramos 

formador freelancer 

em software, com 

experiência em 

parametrização de 

módulos, Tesouraria e 

Orçamentos, Gestão 

de Bases de Dados.

Pasteleiro

TEMPO INTEIRO

Pasteleiro com 

formação e experiência 

mínima de 6 anos. 

Horário das 

5h30 às 14h00

FORMADOR ESPECIALIZADO EM 

CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS

Recrutamos formadores com 

experiência em ministrar formação na 

área de Contratação Publica 

Perfil do candidato: 

Formação superior em Direito; Experiência 

mínima de 3 anos como formador na área referida 

(factor eliminatório); Experiência em ministrar 

formações em empresas; Possuir o CAP ou 

CCP; Excelente capacidade de comunicação e 

interacção com os formandos. 

 TÉCNICO DE INFORMÁTICA

Descrição da função: 

Realização de diagnóstico de avarias de 

equipamentos de informática. Manutenção e 

reparação dos vários equipamentos. Proceder 

à instalação e configuração de Hardware 

e Software. Contribuir para o alcance dos 

objectivos de vendas. Assegurar a protecção de 

todos os equipamentos; 

Oferta: 
Possibilidade de Progressão na Empresa. 

Integração numa organização em expansão e 

crescimento. 

- Zona de Lisboa; 

- Disponibilidade imediata; 

- Asseguramos total confidencialidade no 

tratamento das candidaturas. 

TÉCNICO COMERCIAL

para Zona do Porto

Pretende-se recrutar técnico comercial para 

venda de produtos de higiene profissional. 

Valoriza-se a autonomia de trabalho, e forte 

motivação para integrar equipa dinãmica. 

Assistente de 

Direção (M/F)

Pessoa flexível e 

independente, com 

elevado sentido de 

responsabilidade.

Bons conhecimento de 

alemão, bem como um 

idioma adicional

VENDEDOR
Em regime de 

part-time, compatível 

com qualquer outra 

actividade profissional, 

ou estudos. Não é 

necessário muito 

tempo livre, pois basta 

mostrar o catálogo.

Nova empresa 

de Suplementos 

alimentares!!!
Saiba como pode 

ser distribuidor 

independente 

de Suplementos 

alimentares

EMPRESA DO SECTOR VINHO DO PORTO 

especializada em Categorias Especiais, sediada 

no Norte, pretende recrutar

Perfil do Candidato:

Licenciatura em Enologia. Experiência na 

liderança e chefia de equipas operacionais. Boa 

capacidade de comunicação. Bons conhecimentos 

de informática na óptica de utilizador.

Cozinheiro

Admite-se cozinheiro 

para restaurante 

em Neiva, Viana do 

Castelo. 

Entrada imediata

Dá-se alojamento.

PROGRAMADOR JAVASCRIPT

Procuramos pessoas que saibam trabalhar de uma 

forma independente, assim como em equipa, que 

tenham paixão em criar coisas novas, resolver 

problemas de forma criativa, e que tenham 

capacidade de iniciativa.

Asseguramos total confidencialidade no 

tratamento das candidaturas. 

Técnica deUnhas 

de Gel / Manicure / 

Pedicure / Depiladora 

para loja Cascais

Experiência mínima 3 anos 

Boa capacidade 

de relacionamento e 

trabalho em equipa 

COMERCIAL 

IMOBILIÁRIO

Perfil comercial 

e independente.  

Dinamismo, ambição, 

proactividade. Boa 

fluência verbal 

e capacidade de 

argumentação.

COZINHEIRA PARA 

RESTAURANTE 

GOURMET 

Experiência em 

cozinha regional 

portuguesa 

Disponibilidade para 

trabalho aos fim de 

semana.

Pasteleiro 
Part-Time / Full-Time

Pasteleiro com 

experiência minima 

de 3 anos.

URGENTE
Barreiro

L I V R O

Guia Prático

EMPREGO
Bom e Já!

Descarregue aqui o eBook

V I N H O

A NOSSA ESCOLHA:
RIBEIRO SANTO BRANCO 2012

Frescura e mineralidade 
para os dias de calor.

geral@cvm-vinhos.com.pt

 EXPERIMENTE! 

 Sangria de espumante 
 Cocktails com champanhe 

http://mailings.vidaeconomica.pt/files/newsletters/2014-06/independente/emprego.pdf

