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TER CONHECIMENTO DAS NOVAS LEIS FISCAIS.
SER RESPONSÁVEL NO EXERCÍCIO DAS SUAS FUNÇÕES.

Financeira
• Proceder à submissão electrónica da Declaração de Início de Ac-

tividade;
• Nomear um contabilista certificado pela OCPCA;
• Proceder à actualização do Plano de Contas;
• Dispor de sistema informático de contabilidade adequado às 

obrigações fiscais em vigor;
• Assegurar que a contabilidade é efectuada sem atrasos e que as 

operações realizadas são registadas no sistema contabilístico no 
período em que ocorrem, de forma a possibilitar o conhecimento 
dos elementos necessários ao cálculo do imposto, com todos os 
dados necessários ao preenchimento da declaração periódica e 
dos mapas de clientes e fornecedores;

• Criar um diário específico para apuramento de IVA
• Definir procedimentos de registo/controlo (obrigatório) dos bens 

de investimento, de forma a permitir o controlo das deduções 
efectuadas e das regularizações processadas;

• Criar condições para que os registos e respectivos documentos 
de suporte, incluindo os documentos relativos à análise, progra-
mação e execução relativos aos meios informáticos utilizados 
sejam arquivados e conservados em boa ordem durante 5 anos; 
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Comercial
• Actualizar cadastro de clientes (denominação social, sede ou do-

micílio, NIF);
• Emitir facturas e documentos equivalentes, notas de crédito e re-

cibos em conformidade com o RJFDE;
• Garantir que as facturas e documentos rectificativos bem como 

as guias de transporte, guias de remessa ou outros documentos 
equivalentes, são processados através de programas informáti-
cos de facturação previamente certificados pela Autoridade Geral 
Tributária;

• Definir normas/procedimentos aplicáveis aos processos de clien-
tes/vendas que permitam garantir que todas as facturas, docu-
mentos equivalentes e recibos são emitidos dentro dos prazos 
fiscais estabelecidos.

Logística
• Actualizar cadastro de fornecedores (denominação social, sede 

ou domicílio, NIF, regime de IVA em que se enquadra);
• Actualizar cadastro de bens e serviços;
• Assegurar que todas as facturas e documentos equivalentes de 

suporte às aquisições efectuadas de bens e serviços estão emiti-
das em conformidade com o RJFDE;

• Assegurar que todos os pagamentos efectuados estão suporta-
dos por recibo emitido pelo fornecedor;

• Definir normas/procedimentos aplicáveis aos processos de for-
necedores/compras que permitam garantir que todas as factu-
ras, documentos equivalentes e recibos são recebidos dentro dos 
prazos fiscais estabelecidos.
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—
PORTUGAL

Porto · Porto
Rua Álvaro Castelões 821
5º andar · Sala 5.2
4450-043 Matosinhos

Lisboa · Lisbon
Praça de Alvalade 6 · 1º esq.
1700-036 Lisboa

—
ANGOLA

Largo do Bocage 36 A
Vila Alice

Rua Cónego Manuel das Neves 
156 · 1º andar
Bairro Patrice Lumumba
Município da Ingombota
Luanda · Luanda

—
MOÇAMBIQUE 

Rua dos Desportistas nº 833
Edifício JAT V-1 · 1º andar
Sala i5
Maputo · Maputo
+258 840 555 151

—
ÍNDIA

C-56A/5. 2º andar 
Sector 62
NOIDA
INDIA - 201306

—
BRASIL

São Paulo
Avenida Paulista, 2028
11° andar · Sala 15
Cep. 01310-000 
Bela Vista

—
ÁFRICA DO SUL

KwaZulu Natal 
161, Pietermaritzburg  Street 
Pietermaritzburg 
KZN 3235  Bela Vista

Durban
Unit A6
Meyrickton Park
2 Meyrickton Place
Hillcrest 3610

—
CABO VERDE

Cidade da Praia
Plateau
Rua Dr. Júlio Abreu, R/C

www.ideiasdinamicas.com

IDEIAS DINÂMICAS GRUPO


