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Uma das grandes e naturais preocupações de 

muitos empresários e gestores portugueses para 

2013, nomeadamente para quem gere PMEs, é: 

como vamos sobreviver a esta crise tão profun-

da? 

Em minha opinião, esta questão não está correta-

mente colocada. A questão deve ser: como vai a 

minha empresa beneficiar com esta crise? Como 

se vai desenvolver? 

Considero um erro comum esperar que o Estado 

ou qualquer outra entidade externa vá trazer a 

solução. Se cada empresa não estiver atenta ao 

meio envolvente, se não conhecer os seus pontos 

fortes e debilidades, se não tiver objectivos e uma 

estratégia para os alcançar e se não tiver a flexibi-

lidade necessária para se adaptar às mudanças 

cada vez mais rápidas e frequentes, não será o 

Estado, o Governo ou a Troika que assegurarão a 

sua sobrevivência. 

No entanto, o papel do Estado pode ser impor-

tante e devemos ter presente o Programa para a 

Competitividade, Emprego e Investimento apre-

sentado pelo Governo em Outubro de 2012. 

Este programa, que contém quatro eixos de atua-

ção (combate ao desemprego, financiamento e 

recapitalização, investimento e empreendedoris-

mo e inovação) complementa os incentivos já 

previstos no QREN (QRESA no caso dos Aço-

res). 

Analisando cada um destes eixos, verifica-se que 

o primeiro, “combate ao desemprego”, contém 

duas medidas: estágios profissionais para casais 

desempregados com filhos e impulso para o em-

prego. 

O eixo de “financiamento e recapitalização” inclui 

linhas de crédito a PMEs, a linha PME Capitaliza-

ção, a linha Obrigações PMEs (emissões primárias 

no Alternext), uma linha para recapitalização de 

PMEs, alterações no IVA (nomeadamente a intro-

dução do “IVA de caixa) e seguros de crédito à 

exportação. 

No eixo “investimento” estão incluídas medidas 

como a reformulação e reforço do regime fiscal 

de apoio ao investimento, um sistema de dedução 

de lucros retidos e reinvestidos e a simplificação 

e reforço do QREN, principalmente no apoio à 

promoção de exportações. 

O “empreendedorismo e inovação” serão apoia-

dos através do financiamento de start ups através 

da iniciativa start now, que contém várias medidas. 

Apesar destes incentivos, a sobrevivência e de-

senvolvimento das empresas e outras organiza-

ções depende, essencialmente, como sempre, da 

sua própria gestão. 
Website: 

www.jlm.pt 

JAIME RAMOS GUERRA 

(Presidente do Conselho de Administração) 



 
 

“O Banco de P or tugal   revi u em  alta as  es ti ma tivas  de c rescimen to para a Econ omia  Naci onal em 2 006”  

“Taxas  i ndica tivas”  

  

“Obrig ações  fis cais”  

“Taxas  i ndica tivas”  

Segurança Social relativas às remunera-

ções processadas no mês anterior e pelos 

trabalhadores independentes. 

 

Termina a 21 de Fevereiro o prazo para 

entrega das retenções de IRC e IRS so-

bre rendimentos de trabalho dependente, 

independente e pensões, capitais, prediais e 

comissões pela intermediação na realização 

de quaisquer contratos. ▪ 

 

 

 

O Decreto Lei N. 8/2007 de 17/01, cria o modelo de Informação Empresarial Simpli-

ficada (IES) que permite o envio da declaração anual de informação contabilística e fiscal, 

o registo da prestação de contas , a prestação de informação de natureza estatística ao 

INE e a prestação de dados contabilísticos anuais para o Banco de Portugal. ▪ 

Obrig ações  decl ara tivas  an uais  

 

  Euribor 3 meses  0,187% 1 

 Euribor 6 meses  0,320% 2 

 USD   1,3194 3 
                                 1 – 12/12/31   2 – 12/12/31       3– 12/12/31 

 INFORMAÇÕES DIVERSAS 
(As informações contidas nesta rubrica não dispensam a consulta dos diplomas publicados em Diário da República 

ou outras publicações oficiais) 

TAXAS INDICATIVAS 
(As informações contidas nesta rubrica não dispensam a consulta dos diplomas publicados em Diário da República 

ou outras publicações oficiais) 
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“Taxas 

indicativas” 

A partir de Janeiro de 2013, a regra para pagamento dos subsídios de férias e de natal será a se-

guinte: 

50% será pago em duodécimos; 

50% do subsídio de férias será pago no mês anterior ao Período de férias (mínimo 10 dias uteis); 

50% do subsídio de natal será pago até 15 de Dezembro. 

A norma do ponto a) (pagamento em duodécimos) não se aplica se o trabalhador optar nos cinco 

dias seguintes à publicação da Lei por receber os subsídios integralmente nas condições b) e c). 

A tributação é feita autonomamente face à remuneração mensal. 

Relativamente ao procedimento no mês de Janeiro, aguarda-se informação oficial sobre a regra a 

aplicar. 

Pagamento de 

subsidio de férias e 

de Natal 

A JLM realizou, em Outubro, uma Missão à Finlândia, para 

estudar a organização do poder local e o mercado, tendo visi-

tado as regiões de Tempere, Grande Helsinquia e Kymenlaak-

so.(na fotografia à direita). 

A JLM integrou, no  mês 

de Novembro, uma  Mis-

são de empresas finlandesas aos Açores, durante a qual foi 

celebrado um protocolo de colaboração entre a a região do 

Kymenlaakso e associações empresariais dos Açores e do 

Continente para facilitar a ligação entre os mercados da Finlân-

dia, Rússia e Países de Expressão Portuguesa. 

Para mais informações consulte-nos (celia.vala@jlm.pt) ou visite-nos em www.jlm.pt. 

COMO PODEM AS EMPRESAS SAIR MAIS FORTES DESTA 
CRISE? (…) 

Missão à 

Finlândia 

 

Missão da 

Finlândia aos 

Açores 

 

NOTÍCIAS DA JLM 

À visão dos empresários e gestores no aproveitamento de oportunidade a curto e a médio e longo 

prazo, deve juntar-se o FINANCIAMENTO adequado, o RIGOR NA GESTÃO com a correta utili-

zação dos recursos e das ferramentas de gestão e controlo de que dispõem e com o estabelecimen-

to das PARCERIAS adequadas.   JRG 

Com as empresas em qualquer lugar! 

“a sobrevivência e 

desenvolvimento 

das empresas (…) 

depende, 

essencialmente, 

(…), da sua própria 

gestão...” 


