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ENTREVISTA

• Inventário permanente tem vantagens evidentes para 
as PME

CONTABILIDADE

• Inventários: O custeio e os sistemas aplicáveis

• O inventário permanente na contabilidade e na 
fiscalidade

FISCALIDADE

• Divulgação de informações em sede de IRC na União 
Europeia

• Regime do IVA com novas regras

ASSOCIATIVISMO

• Contabilistas e auditores são essenciais à 
sustentabilidade das empresas

CONTABILIDADE
& EMPRESAS



Vida Económica - R. Gonçalo Cristóvão, 14, r/c • 4000-263 PORTO  |  Tel. 223 399 400  |  E-mail: encomendas@vidaeconomica.pt

Venha aprender connosco
https://vebs.pt/

CURSOS DE FISCALIDADE, CONTABILIDADE E DIREITO

Essencial
4ª EDIÇÃO - 2020

Autores   Cristina Gonçalves, Dolores
Santos, José Rodrigo, Sant´Ana Fernandes

Páginas   912  

PVP   €42.80 

Contém cerca de 500 exemplos 
e casos resolvidos.

Pela abordagem dos temas e conteúdos 
apresentados esta 4ª edição constitui um bom 
manual de apoio à aprendizagem e aplicação da 
contabilidade.

Este livro resulta da experiência adquirida pelos 
autores quer na sua atividade de consultadoria 
empresarial quer no âmbito da sua atividade de 
formação e ensino e trata de forma rigorosa os 
conceitos relevantes para a contabilidade, assim 
como o enquadramento normativo das operações 
e outros acontecimentos na esfera empresarial. 

Com uma linguagem acessível, acompanhada de 
figuras, quadros e exemplos, de forma a tornar 
mais compreensíveis os diferentes temas. 

Estrutura da obra:
1º capitulo - enquadramento das entidades e 
importância da contabilidade; 

2º e 3º capítulos - património, suas modifica-
ções, conceitos fundamentais de contabilidade e 
da técnica contabilística; 

4º capitulo - normalização contabilística; 

5º capitulo - reconhecimento e mensuração das 
operações empresariais, de acordo com as Nor-
mas Contabilísticas e de Relato Financeiro; 

6º capitulo - operações periódicas de apuramen-
to, designadamente o apuramento do IVA, dos 
resultados e do imposto sobre o rendimento das 
entidades. 
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