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EDITORIAL
Ano novo, negócio novo!
Espera-se que o ano 2017 promova um clima favorável
para novas oportunidades em muitos setores ao redor do
mundo, nomeadamente em Portugal. Cada vez é maior
a atração por tecnologia, alimentação saudável, moda e
várias outras tendências para explorar.
Os empresários deverão olhar para a nova geração como
potenciais clientes. Entender como eles pensam e criar
produtos para esta geração é uma tendência para acompanhar.
Não é por acaso, que existe uma crescente variedade de
produtos vendidos em lojas online e não é menos verdade que a adesão cada vez maior àquelas lojas se deve à
familiarização dos mais jovens com a Internet e redes sociais, o que faz com que esse nicho de mercado se fortaleça cada vez quando comparado com o crescimento de
vendas nas lojas físicas.
O e-commerce é uma ideia interessante para quem quer
expandir as vendas e oferecer os produtos e serviços da
loja física nessa plataforma digital. Não há barreiras para
alcançar novos públicos nesse mercado promissor.
Não se esqueça que a melhor forma de escolher o investimento certo é acompanhar como o mercado se movimenta e encontrar soluções inteligentes para os setores
que ainda carecem de um serviço de qualidade.
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Dia 10

IRS - Entrega da Declaração Mensal
IVA - Entrega da Declaração Periódica

Dia 15

IRS - Entrega da Declaração Modelo 11
IVA - Entrega do Imposto Liquidado

Dia 20 € IVA - Pagamento do Imposto
IVA - Entrega do Importânciad Retidas
IS - Entrega das Importâncias Liquidadas
IVA - Comunicação Faturas Emitidas
Dia 25

IVA - Comunicação Faturas Emitidas

Dia 27 € IUC - Liquidação Imposto Único de Circulação

Tome nota

Declaração de rendimentos para 2017
Foram aprovados novos modelos de impressos da declaração
Modelo 3 do IRS a entregar entre 1 de abril e 31 de maio de 2017.
Assim, para o corrente ano, foram aprovados os seguintes novos impressos:
• Declaração modelo 3;
• Anexo D - imputação de rendimentos de entidades sujeitas
ao regime de transparência fiscal e de heranças indivisas;
• Anexo G - mais-valias e outros incrementos patrimoniais;
• Anexo I - rendimentos de herança indivisa;
• Anexo J - rendimentos obtidos no estrangeiro.
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10 IDEIAS PARA EMPREENDER EM 2017

Todas as oportunidades são boas para
desenvolver um negócio, mas por vezes há áreas de atividade onde essas
oportunidades surgem mais facilmente. A conjuntura económica também
tem influência, embora "crise" nem
sempre queira dizer falta de oportunidades. É sabido que os negócios
do luxo resistem mais a conjunturas
económicas difíceis, mas os negócios
orientados para faixas mais económicas também podem subsistir incólumes em anos de dificuldades. Para
todos é preciso estar atento e saber
encontrar a oportunidade. Aqui estão
algumas ideias para "aquecer" o seu
negócio.
Analisamos algumas das áreas com
maior potencial de crescimento em 2017,
baseando-nos em algumas tendências
que observámos no ano transato.
Alguns destes negócios têm uma forte
componente online, outros nem por isso,
mas podem beneficiar grandemente do
canal online como meio de divulgação e
angariação de clientes. Algumas destas
áreas constituem mesmo um "estilo de
vida" que se revela atrativo para muita
gente. Fique aqui com a nossa lista:

PERSONAL TRAINER
A figura de Personal Training ou mesmo
a variação de "conselheiro de nutrição"
têm vindo a tornar-se muito popular nos
últimos anos. Esta é uma atividade que
pode ser desenvolvida em modelo "freelancer", não precisando de estar ligado a
um ginásio ou a um instituto para a desenvolver.
Hoje em dia, podem ser encontrados
muitos grupos no Facebook que alimentam movimentos que incluem estas
atividades, ou mesmo indivíduos que
publicitam a título pessoal os seus serviços, servindo-se do poder da "rede" para
conseguir visibilidade e clientes. No caso
do aconselhamento nutricional, existem
"trainers" que oferecem planos de refeição, planos de exercício e outras informações para ajudar as pessoas a adotarem
um estilo de vida mais saudável.

"COACHING"
O "Coaching", também muito popular nos últimos anos, pode ser descrito
como um processo de formação ou desenvolvimento que ajuda e apoia um indivíduo para a obtenção de um resultado

específico na sua competência pessoal
ou profissional. O "Coach" tem maior experiência e conhecimento, conseguindo
oferecer conselhos e orientação, ajudando a pessoa a desenvolver competências
específicas através de um processo de
aprendizagem.
Existem muitos cursos para formadores
de "coaching", muita informação online
que poderá consultar, e com alguma experiência e "calo" poderá reunir as competências e o à vontade para se iniciar
nesta área.
Mais uma vez, o uso das redes sociais
constitui um "must" imprescindível para
conseguir passar a mensagem do "valor"
do seu serviço. No entanto alguma inovação poderá ser necessária para se distinguir da concorrência, nomeadamente
a nível da qualidade do seu trabalho. Testemunhos do seu serviço, metodologias
inovadoras, localização, audiência, parcerias específicas, entre outras, são algumas das ideias que lhe poderão ajudar a
desenvolver o seu plano de negócio.

ASSISTENTE VIRTUAL
Cada vez existem mais pessoas têm a sua
vida "sobrecarregada" com os seus afaze-

NEWSLETTER N.º 31 • fevereiro de 2017

3

www.vidaeconomica.pt

independente

A newsletter do profissional liberal

res diários e que simplesmente não conseguem tempo para fazer tudo. A personagem do assistente virtual veio para dar
resposta a este problema. Sem uma tarefa específica, o assistente virtual pode fazer de tudo um pouco, desde redigir documentos, atualizar o site ou Facebook,
tratar de documentação, atender telefones e muito mais. Tirando partido da Internet, do Skype, do Google Calendar ou
de outras ferramentas, o assistente tem à
disposição um meio quase ideal que dispensa a presença física ao pé da pessoa
ou mesmo da empresa cliente.

MARKETING DIGITAL
Marketing Digital é só por si um mundo
que compreende inúmeras tecnologias,
ferramentas e canais de comunicação
prontos para serem usados para conseguir fazer "engagement" com o público.
Praticamente todos os negócios podem
beneficiar do Marketing Digital, seja
através das redes sociais, de estratégias
S.E.O, S.E.M., email marketing ou outros
canais. Existem inúmeros cursos (online
e presenciais) que nos permitem reunir
as competências básicas, que nos permitem começar e experimentar. Qualquer
empresa, negócio ou blog é um potencial cliente que não tem ou não sabe

como tirar partido da Internet como
meio de aumentar a visibilidade do seu
negócio. Para além do mais, este é um
trabalho contínuo que nunca acaba, pois
conseguir e manter uma presença online
é um trabalho constante.

MARKETING DE AFILIADOS
O marketing de afiliados é uma área da Internet onde existe muita gente a ganhar
dinheiro. Consiste em colocar anúncios
de vendedores de produtos ou serviços
nos seu site ou em micro-sites de nicho
que você pode criar. Ao gerar tráfego
para eles, o público clica nos anúncios e
gera uma "Lead" ou mesmo uma Venda
do produto ou serviço, o que por sua vez
gera uma comissão para a sua conta. Normalmente os produtos ou serviços dos
fornecedores estão agregados em portais
de afiliados, que lhe vão facilitar a vida ao
escolher quais os produtos que mais facilmente são vendáveis ou que geram maiores comissões. A própria cobrança é também facilitada, garantindo-lhe o direito à
comissão, revertendo o total das mesmas
para a sua conta ao final do mês ou após
um valor mínimo. Ganhar dinheiro com
afiliados não é fácil, mas irá permitir-lhe
uma maior independência (de clientes)
ter mais controlo sobre o seu negócio.

LOJA ONLINE
Montar uma loja online está hoje bastante facilitado com o acesso a templates e
sistemas de lojas online disponíveis por
toda a internet. Estes sistemas vêm já
preparados para aceitar vários tipos de
pagamento, desde cartões de crédito,
débito ou mesmo com serviços de entrega e cobrança.
O tamanho do mercado, seja nacional ou
mundial, é enorme, e existem por toda a
parte produtos que são de difícil acesso
à populações, desde os doces tradicionais que não se veem nos supermercados até vestuário ou mesmo produtos
que só existem no estrangeiro.
Faça um estudo sobre quais os produtos
que mais facilmente se vendem pela internet e quais são os mercados para eles.
Se achar um mercado apetecível, crie a
sua marca de retalho online e abra a sua
loja. O investimento não é muito alto e
poderá testar vários tipos de produtos
até achar o seu nicho.

MENTORIA
O mentoring (ou mentorship) é uma relação pessoal de desenvolvimento em que
uma pessoa mais experiente e com mais
conhecimento ajuda a orientar uma pes-
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soa menos experiente. Sendo uma área
muito específica da formação, o mentoring pressupõe que o mentor seja alguém
reconhecido na área que atua, e que possa acompanhar pontualmente ou mesmo
por períodos mais longos o desenvolvimento do mentorado. Ser mentor pressupõe já ter algum reconhecimento dentro
da área de "expertise". Normalmente, os
mentores são pessoas com larga experiência de sucesso em negócios ou então
são provenientes da área académica, sendo reconhecidos por estas instituições.

FORMAÇÃO
A formação é uma área bastante explorada em todos os setores de atividade.
Para além da sua componente tradicional presencial, tornou-se possível com o
aparecimento de plataformas de e-learning a criação de cursos online.
Existem sites que lhe permitem criar o
seu próprio curso e que o colocam num
"Marketplace" virtual no qual pode ser
"vendido" à comunidade. Normalmente
esses sites privilegiam muito o formato
de video; por isso, torna-se necessário
adquirirmos competências nessa área.
Ao dominarmos uma determinada área
de conhecimento é possível formatarmos um curso, criando um programa
teórico e prático, dotado de documentação em diversos formatos, desde diapositivos, documentos ou mesmo vídeo.

ORGANIZADOR DE EVENTOS

DECORADOR DE INTERIORES

O setor de organização de eventos parece ser um dos que não são afetados
pelas crises ou pelo abrandamento económico. Apesar de o número de eventos
ser cada vez maior, a diversidade de setores e de públicos que pode ser explorada é enorme.
Quase todo o tipo de eventos tem como
público as empresas. Desde as pequenas, que necessitam de organizar o seu
almoço de Natal, até às grandes, que
organizam conferências ou comemorações ou mesmo aquelas que querem
estar presentes em feiras e exposições
existentes, as possibilidades são gigantescas.
Para organizar eventos necessitará de
parceiros que assegurem os diferentes
serviços necessários, desde som, aluguer
de equipamento, foto/vídeo, catering e
mesmo animação. Convém apostar em
parceiros com experiência no setor, caso
contrário estará a comprometer a sua
entrada neste setor altamente competitivo.
Não se esqueça de estudar muito bem o
mercado, sondando os seus concorrentes, pois eles já passaram pelas dificuldades do negócio. Estude o tamanho do
seu mercado, arranje contactos importantes e decida-se por um ou dois nichos
de eventos, não queira começar por fazer tudo, pois o risco aí será maior.

Se tiver alguma experiência e formação
nesta área, e acha que consegue criar
bons projetos, poderá pensar em enveredar por esta atividade. Convém estar
munido de uma carteira de projetos que
já tenha realizado, de modo a que as pessoas saibam do que é capaz de fazer.
Este é um negócio em que as suas habilidades poderão espalhar-se através da
comunidade, podendo a um prazo mais
longo permitir-lhe atingir mais e melhores clientes.
Existem muitas mais áreas que estão
na "moda", nesta altura em que muita
gente começa a preferir (algumas, vezes
forçadamente) uma alternativa ao trabalho normal das 9 às 6. Tem mais alguma
ideia? Convidamo-lo a enviar-nos as suas
sugestões para posterior publicação ou
adenda a este artigo.
A Internet é um meio fantástico para o
comum mortal poder criar e desenvolver
o seu negócio, podendo chegar muito
mais facilmente (e mais barato) a mais
clientes e ao seu nicho de negócio. Algumas destas áreas permitem-lhe também
trabalhar online a partir de casa ou de
um "cowork". Ficam aqui estas 10 ideias,
mas há muitas mais possibilidades, só
tem que achar a que funciona bem para
si. Boa descoberta!

Fonte: www.empreendedor.com

Sistema

de Gestão
de Ideias
componente essencial para
obter a inovação e a excelência
em negócios

NÃO PERCA ESTA OBRA!
R. Gonçalo Cristóvão, 14, r/c • 4000-263 PORTO

http://livraria.vidaeconomica.pt
encomendas@vidaeconomica.pt
223 399 400
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2017: SEIS FERRAMENTAS
PARA SER UM MELHOR EMPREENDEDOR
Blogs, 'apps' e livros são exemplos
de ferramentas que podem ajudar os
empreendedores a gerirem melhor os
seus negócios.
O início de um novo ano é sempre
motivo para fazer balanços e projetar
novos planos para os próximos meses. Se o seu objetivo é ser um melhor
empreendedor, damos-lhe aqui uma
pequena ajuda. Aqui fica a sugestão
de algumas ferramentas (entre livros,
aplicações, softwares, podcasts ou
blogs) que poderão ajudá-lo a melhorar as suas competências e a gerir
a sua ‘startup’ de uma forma mais eficiente ao longo de 2017. Conheça-as
com mais detalhe.

UM LIVRO: “THE POWER OF
BROKE”, DE DAYMOND JOHN
Daymond John é bem conhecido junto
do público português. Ele é um dos tubarões americanos que fazem parte do
famoso programa de televisão “Shark
Tank”. Este empresário é autor de diversos livros sobre como vencer no mundo
dos negócios, mas a revista Fortune selecionou o seu “Power of Broke”, como um
dos 10 livros de negócios que os gestores, empresários e empreendedores devem ter na sua mesa-de-cabeceira em
2017. O livro explica que o facto de muitas vezes os empreendedores iniciarem

um negócio com um orçamento muito
limitado não é uma contrariedade, mas
antes uma vantagem competitiva. Na
prosa, Daymond dá pistas sobre como
é que os empreendedores com poucos
recursos financeiros podem atingir o sucesso. O livro está disponível na Amazon.

UM FÓRUM PARA
STARTUPS: BRIGHT JOURNEY
No início de vida das ‘startups’, os empreendedores são assolados com dúvidas sobre problemas práticos do dia-a-dia que vão surgindo na implementação do seu negócio e também sobre os
caminhos que os seus negócios devem
seguir. Quando os empreendedores são
acompanhados por mentores ou estão a
ser apoiados por incubadoras ou aceleradores, algumas dessas dúvidas são facilmente solucionadas. Mas quando não
existe esse apoio, onde procurar ajuda?
A comunidade Bright Journey pode ser
uma solução. Esta comunidade online
funciona como um fórum de partilha
de ideias, mas sobretudo de partilha de
dúvidas sobre o mundo dos negócios.

Qualquer pessoa pode colocar uma
questão, qualquer pessoa pode responder. O fórum é gerido por um conjunto
de empreendedores. Questões sobre a
propriedade intelectual, os registos de
empresas ou mesmo que benefícios podem ser oferecidos aos colaboradores de
uma ‘startup’ são exemplos das dúvidas
que estão no topo da discussão no Bright Journey.

UM ‘PODCAST’:
ENTREPRENEUR ON FIRE
Há sempre tempo e espaço para aprender coisas novas. Seja enquanto faz uma
viagem de carro ou de transportes públicos, ou mesmo durante uma pausa no
trabalho. Com os ‘podcasts’ poderá ficar
a conhecer as grandes tendências do
marketing, da gestão das redes sociais,
da liderança e inovação que os grandes
gurus do empreendedorismo partilham.
Existem centenas de ‘podcasts’ centrados no mundo dos negócios que poderá
acompanhar. Recomendado pelo portal
Entrepreneur e pelo portal INC, entre
outros, o ‘podcast’ ‘Entrepreneur On Fire’
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destaca-se pelo facto de o apresentador John Lee Dumas entrevistar todos
os dias empreendedores com histórias
inspiradoras para contar. Com uma visão
realista das dificuldades que o caminho
do empreendedorismo implica (com
muitos fracassos e insucessos à mistura),
o programa consegue dar uma perspetiva humana e encorajadora do mundo do
empreendedorismo.

UMA ‘APP’: WOKFLOW
É certo e sabido que o melhor amigo de
um empresário ou gestor é o seu ‘smartphone’. Através das inúmeras aplicações
disponíveis é possível gerir uma empresa a partir do telemóvel. E como uma das
muitas dificuldades de quem está a lançar um negócio é a gestão do tempo e de
prioridades, selecionámos o Workflow
como uma ‘app’ que os empreendedores
devem ter instalada nos seus telemóveis.

A BusinessInsider considerou esta aplicação como uma das mais inovadoras
no ano passado. A ‘app’ permite criar um
botão para qualquer tipo de atividade
regular que tenha de realizar. Basta um
simples clique para que a tarefa seja executada.

UM EVENTO: A WEB SUMMIT
Em 2016, e pela primeira vez, Lisboa
acolheu o maior evento de tecnologia,
empreendedorismo e inovação da Europa. Perto de 1 500 ‘startups’ de todo
o mundo estiveram presentes na Web
Summit para dar a conhecer os seus negócios a mais de 1 300 investidores. Foi
um evento perfeito para os empreendedores portugueses fazerem ‘networking’
com ‘players’ importantes do mundo das
‘startups’, mas também para ganharem
exposição mediática nacional e internacional para os seus negócios. Por todas

estas razões, é um evento ao qual os
empreendedores não devem faltar. Em
2017 este evento vai voltar a realizar-se
em Lisboa, entre os dias 6 e 9 de novembro. Os bilhetes para a próxima edição já
estão à venda.

UM BLOG: SETH GODIN
Seth Godin é empreendedor e autor de
diversos ‘best-sellers’ na área do marketing. Mas, a par dos livros, a popularidade
de Godin advém também do seu blog.
Recomendado pela BusinessInsider,
pelo portal INC e pelo Wisebread, entre
outros, o blog de Godin caracteriza-se
por os seus posts serem curtos e de rápida leitura, sempre um conselho ou uma
reflexão prática sobre um tema chave de
empreendedorismo. Aqui poderá tomar
conhecimento das novas tendências do
marketing.
Fonte: www.saldopositivo.cgd.pt/
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10 DICAS PARA USAR O PINTEREST
NO SEU NEGÓCIO ONLINE
O Pinterest poderá ser neste momento a melhor rede social para o apelar
aos seus potenciais cliente através do modo visual. O Pinterest é uma rede
social baseada no que as pessoas pensam acerca de temas interessantes
e conteúdos originais apresentados quase na sua maioria através de imagens. Esta realidade poderá estar longe de ser comum em Portugal, mas a
verdade é que, em mercados como os Estados Unidos, o Pinterest poderá
apresentar melhores resultados que as redes sociais como o Twitter, Linkedin, Google+ e Youtube. De seguida iremos mostrar-lhe algumas dicas de
como utilizar esta rede social de forma a alavancar o seu negócio.

CONFIGURAR UM PERFIL
EMPRESARIAL
Para a criação de um perfil empresarial
na conta Pinterest, você deverá, antes de
mais, clicar no link http//:business.pinteres.com, preencher um formulário com
as informações necessárias sobre o seu
negócio e já está. No entanto, é aconselhável que faça a verificação do seu site
para demostrar aos utilizadores que o
site é verdadeiro.

USE IMAGENS ORIGINAIS,
INTERESSANTES E DE
QUALIDADE NO SEU PERFIL
A utilização de conteúdo visual, como as
imagens, poderá de certa forma garantir
a angariação de clientes. Quanto mais os
utilizadores e potenciais clientes se identificarem com as imagens e se interessarem pelas mesmas, melhor.

NÃO FALE APENAS DO
QUE TÊM PARA OFERECER
Este conselho não serve apenas para o
Pinterest, mas também para as restantes redes sociais. Imagens inspiradoras,
conselhos, frases famosas, ideias, lugares
que estão associados ao seu negócio po-

derão ser uma boa solução para “desanuviar” o seu cliente da constante oferta de
produtos ou serviços que tem para oferecer e poder de certa forma também criar
uma relação mais próxima com o mesmo.

ADICIONE O BOTÃO
“PIN IT” NA DESCRIÇÃO
DO PRODUTO
A colocação deste botão dá a oportunidade de partilhar o seu produto com
os usuários. Não só poderá chegar a um
maior número de pessoas como poderá
garantir o aumento de interessados no
produto ou serviço que a sua empresa
tem para oferecer.

ANALISE A SUA PÁGINA
Tal como todas as redes sociais, o Pinterest também permite analisar o que se
está a passar na sua página através da
ferramenta Pinterest Analytics. Com isto
poderá ter conhecimento do tráfego do
seu negócio, o alcance dos seus conteúdos e a interação com o seu público.

FACILITE A PROCURA

ferramenta, você poderá compartilhar
com os seus seguidores aquilo que na
sua opinião poderá ser o mais importante. Isto poderá tornar a sua página muito mais ativa, garantindo o aumento da
relevância e presença da mesma nesta
rede social.

MANTENHA
O RELACIONAMENTO
COM OS SEUS SEGUIDORES
Deverá, acima de tudo, garantir a sua
presença ativa na página. Deverá garantir que responde a qualquer dúvida,
problema ou questão que os utilizadores
coloquem e que, acima de tudo, interaja
de forma educada e cordial com todos.

COMPARTILHE A SUA
CONTA DO PINTEREST
Comunique a sua conta do Pinterest com
todos. Familiares, amigos, clientes e potenciais clientes são alguns dos que poderão estar interessados na sua marca. A
sua partilha em newsletters, outras redes
sociais e no próprio site poderão também ser um bom exemplo.

O Pinterest permite que adicione a ferramenta Bookmarklet. Ao utilizar esta
Fonte: www.empreendedorismo.pt
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No período de transição entre as décadas
de 60 e 70 desencadearam-se profundas
discussões em redor de um novo paradigma que ganhou expressão na sociedade.
Trata-se do surgimento e evolução do
conceito de marketing social, inicialmente estudado, refletido e abordado no âmbito de programas de saúde pública. Até
então, o marketing era apenas visto como
uma ferramenta propagandista, sendo
que misturá-lo e utilizá-lo a propósito de
outras finalidades motivava algum ceticismo por parte da maioria dos analistas.

CONTEXTO
O início dos anos 70 suscitou mudanças
na forma de se tratarem vários problemas sociais, especialmente dentro da
área da saúde. Despertaram novas perspetivas e formas de pensar, que resultaram num aumento da consciência para
o relacionamento direto entre estilos de
vida e saúde pública. Comportamentos
como o exercício físico, a alimentação, as
rotinas diárias ou o tabagismo passaram
a ser encarados de outra maneira, por
força dos benefícios e desvantagens que
cada um acarreta. Deste modo, passou a
haver maior vontade e disposição para
a modificação ou preservação de certas
atitudes da população, conforme eram
consideradas saudáveis ou não. E é aqui
que entra o marketing social, que passou
a ser importante para consciencializar as
pessoas para os seus hábitos e condutas.

DO QUE SE TRATA
Devemos reconhecer que, à época, o
conceito de marketing estava já enraizado. Este consiste no processo de planeamento, produção e distribuição de
produtos ou serviços, de modo a que

MARKETING SOCIAL
correspondam satisfatoriamente às necessidades da população. Ao encarar mais o
público-alvo na ótica de “consumidor”, redefinir os seus termos no sentido de um posicionamento social, como a saúde pública,
apenas poderia ser enquadrado segundo
uma lógica educativa. Com efeito, depois
de inúmeros debates em torno do assunto,
a noção de marketing social acabaria eventualmente por gerar consensos e estagnar
como uma estratégia de mudança do comportamento social, que combina elementos
das abordagens tradicionais com os avanços nas tecnologias da comunicação e da
capacidade e potencialidade do próprio
marketing. Trata-se, por isso, da associação
a projetos, à implantação e controlo de programas que pretendam alertar a sociedade,
levando-a a aceitar determinadas normas
ou práticas.

PROMOTORES
Por norma, quem recorre a técnicas de
marketing social são organizações da sociedade civil sem fins lucrativos ou órgãos
estatais. Contudo, qualquer empresa pode
e deve igualmente recorrer a este tipo de
empreitadas, desde que pretenda apenas
multiplicar as soluções e o impacto social

no que diz respeito à adoção de comportamentos, atitudes e hábitos que promovam o fortalecimento e implantação de
políticas públicas, a promoção de causas
sociais relevantes e a transformação social. Tais ações devem, assim, afastar-se
de quaisquer ganhos de imagem, revitalização da marca ou aumento da participação no mercado.

MARKETING RELACIONADO
A CAUSAS
Outro conceito associado ao marketing
social, e claramente digno de menção, é
o de marketing relacionado a causas sociais. Ainda assim, convém sublinhar que
se trata de termos distintos. Isto porque,
enquanto o primeiro dispensa objetivos
subentendidos, o último pode efetivamente incluir essa componente nos seus
atos. Apresenta-se como uma ferramenta
utilizada para incrementar valor à imagem ou marca da organização que a utiliza, e, mesmo estando vinculado a causas
sociais, o principal benefício e prioridade,
ainda que não sendo admitido, é mesmo
o de relacionar a entidade a essas razões,
favorecendo-se a si própria.
Fonte: www.empreendedorismo.pt
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Veja como pode pedir às Finanças e
à Segurança Social um comprovativo
em como não tem dívidas a estas entidades. Tudo através da internet.

COMO OBTER UMA CERTIDÃO
A COMPROVAR QUE NÃO TEM
DÍVIDAS AO FISCO E À SS?
Em algumas situações, os contribuintes
têm de solicitar às Finanças e à Segurança Social uma declaração que comprove
que não têm dívidas ao Fisco e que têm
a sua situação contributiva regularizada
junto da Segurança Social. No caso das
empresas, este é processo comum e habitual sempre que estas entidades queiram, por exemplo, candidatar-se a subsídios ou a financiamento ao abrigo dos
fundos do Portugal 2020, entre outras
situações. No caso dos contribuintes particulares, pode também ser-lhes exigido
um comprovativo em como não têm dívidas, por exemplo, na participação de
alguns programas de apoio públicos,
como o Empreende Já, ou até mesmo
para poderem fazer uma prestação de
serviços para uma entidade pública.
Os contribuintes podem pedir estas declarações presencialmente, mas também
o podem fazer pela internet, de forma
gratuita. Saiba como fazê-lo online.

FINANÇAS: CERTIDÃO
DE DÍVIDA E NÃO DÍVIDA
1º Entre no Portal das Finanças e na área
de serviços tributários, escolha a opção
“Obter”;

COMO COMPROVAR
QUE NÃO TEM DÍVIDAS
AO FISCO E À SS?
2º Dentro da área “Certidões”, clique na
opção “Efetuar Pedido”. Nesta fase, ser-lhe-á pedido que insira a sua senha de
acesso ao Portal das Finanças;
3º Dentro da lista de certidões possíveis,
selecione a alternativa “Dívida e Não Dívida”;
4º Clique no botão azul que diz “Certidão” e irá aparecer um documento em
formato PDF, assinado pelo chefe da
repartição das Finanças da sua área de
residência a declarar que a sua situação
tributária está regularizada. A certidão
tem um prazo de validade de três meses.

E SE TIVER DÍVIDAS?
Se tiver dívidas fiscais, a certidão certifica o valor que se encontra em dívida. No
entanto, o artigo nº 177-A do Código de
Procedimento e de Processo Tributário
refere que também é considerada uma
situação contributiva regularizada quando um contribuinte esteja autorizado
ao pagamento da dívida em prestações,
desde que exista garantia constituída. O
mesmo acontece quando o contribuinte
“tenha pendente meio de contencioso
adequado à discussão da legalidade ou
exigibilidade da dívida exequenda e o
processo de execução fiscal tenha garantia constituída, nos termos legais”, é
possível ler-se no código.

SEGURANÇA SOCIAL:
DECLARAÇÃO DA SITUAÇÃO
CONTRIBUTIVA
Também é possível obter uma declaração online junto da Segurança Social a
comprovar que uma pessoa/entidade
tem a sua situação contributiva regularizada. Para isso deve seguir os seguintes
passos:
1º Aceda ao serviço Segurança Social
Direta, insira o seu número de identificação da Segurança Social e a sua senha de
acesso ao portal.
2º Dentro do menu “conta-corrente”, selecione a opção “situação contributiva”.
3º Irá aparecer-lhe um quadro com várias opções. Clique em “Obter declaração
da situação contributiva” e de seguida
em “Iniciar pedido”
4º Irá surgir um quadro com a sua identificação. Preencha os campos assinalados
(em muitos casos já estão pré-preenchidos). No final, clique no botão “Enviar”.
5º O prazo máximo para a entrega da
declaração é de 10 dias. No entanto, se
a sua situação estiver regularizada, por
norma, a declaração fica logo disponível.
A declaração tem um prazo de validade
de quatro meses.
Fonte: www.saldopositivo.pt
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RECIBOS VERDES: COMO ABRIR
E FECHAR A ATIVIDADE
Se é trabalhador independente ou está
a pensar em trabalhar por conta própria,
saiba como proceder junto do Fisco e da
Segurança Social.
Seja por opção própria, por falta de um
vínculo laboral mais estreito ou pela necessidade de encontrar outras formas de
rendimento complementares ao salário
ganho como trabalho por conta de outrem, a verdade é que são muitos os portugueses que exercem atividade como
trabalhadores independentes.
Para que uma pessoa possa exercer atividade como trabalhador independente
há alguns requisitos processuais a cumprir junto dos serviços das Finanças e
da Segurança Social. Saiba então como
deve proceder para abrir e encerrar a atividade como trabalhador independente.

1. ABRIR A ATIVIDADE
Se quer fazer a prestação de serviços
como trabalhador independente, o primeiro passo a dar, ainda antes de começar a exercer a atividade, é comunicar

a sua intenção às Finanças. Isto é possível através da entrega da declaração
de início de atividade. Este passo pode
ser feito presencialmente num serviço
das Finanças, ou nas lojas do cidadão.
Nestes casos, não há “necessidade de
preenchimento de impressos, sendo a
informação recolhida diretamente para
o sistema de registo de contribuintes”,
é possível ler-se no folheto informativo
disponibilizado pelas Finanças sobre o
início de atividade.
No entanto, a abertura de atividade profissional ou empresarial também pode
ser feita na internet, através do Portal
das Finanças. Neste caso, para entregar a
declaração de início de atividade, deverá
ter consigo a sua senha de acesso ao Portal e o respetivo número de identificação
fiscal. Depois poderá seguir o seguinte
caminho: Início- Os Seus Serviços- Entregar- Declarações- Atividade- Início de
Atividade. Uma nota importante: Depois
de executado este passo, tal não significa
que o contribuinte possa exercer de imediato a atividade empresarial ou profis-

sional. Isto porque a declaração de início
de atividade fica pendente, necessitando de confirmação final, que será dada
depois de o contribuinte “recolher para o
Portal das Finanças, o código de fiabilização que lhe será remetido por correio
para o seu domicílio fiscal”, explicam as
Finanças.
Os contribuintes deverão ainda assinalar
qual o regime de tributação que preferem seguir: o regime simplificado ou a
contabilidade organizada.
Um ponto importante: apesar de a entrega da declaração de atividade ser obrigatória para quem quer exercer atividade
por conta própria, a legislação isenta
esta obrigação declarativa os trabalhadores que façam apenas um ato isolado.

COMO PROCEDER JUNTO DA
SEGURANÇA SOCIAL?
Tendo em conta o cruzamento de dados
que existe entre o Fisco e a Segurança Social, os contribuintes que façam a
abertura de atividade como trabalha-
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dores por conta própria não têm de comunicar a sua situação à Segurança Social. “Os serviços da administração fiscal
comunicam à Segurança Social o início
de atividade dos trabalhadores independentes, que inscreve o trabalhador, caso
o mesmo ainda não se encontre inscrito, e faz o respetivo enquadramento
no regime dos trabalhadores independentes, informando-o da inscrição e/ou
enquadramento, não sendo necessário
preencher qualquer formulário”, informa
a Segurança Social no seu “Guia Prático
– Inscrição, Alteração e Cessação de Atividade de Trabalhador Independente”.
O mesmo documento explica como é feito o enquadramento destes trabalhadores, para efeitos de cálculo das contribuições para a Segurança Social. Nota, no
entanto, para o facto de, no caso de ser
a primeira vez que o trabalhador exerce
atividade por conta própria, o primeiro
enquadramento só produz efeito quando o rendimento relevante anual do trabalhador for superior a 2.515,32 euros e
após o decurso de pelo menos 12 meses.
Nas situações em que os trabalhadores

acumulam atividade de trabalho independente com trabalho dependente
(por conta de outrem), estes ficam isentos do pagamento das contribuições sociais. No entanto, para ter acesso a esta
isenção, as entidades patronais destes
trabalhadores têm de fazer os respetivos
descontos para a segurança social, no
âmbito dos rendimentos da categoria
A. Se é este o seu caso, deverá pedir a
isenção junto da delegação regional da
Segurança Social.

2. ENCERRAR ATIVIDADE
Muitas vezes, os trabalhadores deixam
de exercer atividade como trabalhadores
independentes, mas esquecem-se de comunicar à Autoridade Tributária essa situação. Mas para o Fisco um contribuinte
apenas deixa de ser considerado como
trabalhador independente quando este
encerra a sua atividade junto dos serviços das Finanças.
Imagine, por exemplo, que deixou de fazer prestação de serviços em dezembro
de 2013 e nunca alterou a sua situação

fiscal. Neste caso, mesmo que entretanto não tenha passado um único recibo
terá que continuar a preencher o Anexo
B (relativo aos rendimentos empresariais
e profissionais) da sua declaração de IRS.
Para encerrar a sua atividade como trabalhadores independentes, os contribuintes deverão ou dirigir-se a um serviço
das Finanças ou então podem também
fazê-lo através do Portal das Finanças,
seguindo o seguinte caminho: Início- Os
Seus Serviços – Entregar – Declarações –
Atividade e escolher a opção “Cessação
de Atividade”. Sendo que na declaração
de IRS a entregar no ano seguinte, o contribuinte deverá referir a cessação da atividade, no Anexo B, no quadro 12.
À semelhança do que acontece com a
abertura de atividade, também na cessação de atividade os trabalhadores não
têm de entregar qualquer declaração à
Segurança Social, dando conta da alteração da sua situação, uma vez que o Fisco
comunica à Segurança Social o cancelamento de atividade dos trabalhadores.

Fonte: www.saldopositivo.cdg.pt
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A NÃO PERDER
F O R M A Ç Ã O

V I S I T A R

ADEUS, JANEIRO
Com a chegada do Ano Novo Chinês (28 de janeiro), aproveite
para entrar em modo zen e usufrua das sugestões gratuitas que
assinalam a entrada no Ano do Galo. O Museu de Lisboa – Palácio
Pimenta inaugura uma exposição.

O N D E

C O M E R

CIDADE DO PORTO JÁ CONTA COM
O HARD ROCK CAFÉ
S U G E S T Ã O

D E

L E I T U R A

A P P

Pinterest
O Pinterest é um marcador visual
que te ajuda a descobrir e a guardar
ideias criativas.
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