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Prática Contabilística

Descrição
Com a adopção do SNC, as regras contabilísticas portuguesas (NCRF) aproximam-se das Normas
Internacionais de Contabilidade que determinam os procedimentos a adoptar em matéria de
reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação das contas das empresas. Este processo
melhora significativamente o relato financeiro em Portugal, dando uma atenção especial às pequenas e
médias entidades que seguem um normativo mais simples (NCRF-PE).
Este livro, agora em volume único, é uma actualização da obra Prática Contabilística I e II, ao Sistema
de Normalização Contabilística, e pretende também ser uma continuação do pensamento e da obra dos
autores, inserindo-se no conjunto dos livros até agora publicados nas áreas contabilística, fiscal e gestão
financeira. Através de uma linguagem clara e simples, acompanhada de exemplos de aplicação e
exercícios, esta obra procura fornecer uma visão prática da Contabilidade, de forma a permitir a
resolução das múltiplas questões com que os profissionais e estudantes são confrontados diariamente,
tendo como principais temas: a Criação de uma Empresa, a Informatização da Contabilidade, o
Estudo das Contas do SNC, o Trabalho Contabilístico, entre outros temas relacionados, directa ou
indirectamente, com a actual realidade contabilística, que agora sofreu uma alteração profunda com a
adopção do SNC.
Aprenda Contabilidade com um Técnico Oficial de Contas!
Inclui destacável com o Código de Contas do SNC.
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Criação de uma empresa
A Actividade Económica e a Contabilidade
Património, Inventário e Balanço
Dinâmica Empresarial
Sistema de Normalização Contabilística
Trabalho Contabilístico
A Informatização da Contabilidade
As Contas do SNC
Trabalho de Fim de Exercício
Dissolução de uma empresa

26€


Prática Financeira

Descrição
Este livro integra-se no domínio da Análise Económica e Financeira como processo baseado num
conjunto de técnicas que assentam, fundamentalmente, no Balanço e na Demonstração dos resultados,
e que têm por fim avaliar e interpretar a situação económica e financeira da empresa, nomeadamente
no que diz respeito ao crescimento, rendibilidade e criação de valor, liquidez, solvabilidade e risco. As
análises do risco e do cash flow são alguns dos assuntos fulcrais da Análise Económica e Financeira
moderna a estudar neste livro.
Dos métodos utilizados, destacam-se, ainda, a caracterização dos documentos contabilísticos, a
utilização do Método dos Rácios e a elaboração do Mapa de Origens e Aplicações de Fundos e do Mapa
de Fluxos Monetários.
Realçando a importância da Análise Económica e Financeira como instrumento específico da gestão, o
objectivo deste livro é fornecer uma base técnica a todos aqueles que estão directa ou indirectamente
relacionados com a função financeira da empresa, e ainda, permitir que o estudante universitário
aprofunde os seus conhecimentos sobre estas matérias. Ao longo do manual, são incluídos exemplos
práticos, exercícios com resolução e, no último capitulo, fichas de trabalho com exercícios resolvidos
baseados em testes universitários.
Refira-se que esta nova edição foi actualizada com base no Sistema de Normalização
Contabilística.

Conteúdos











Como Interpretar o Balanço
Rendibilidade, VAB e EBE
Equilíbrio Financeiro e Risco
Como Avaliar os Fluxos Financeiros
A Empresa e a Actividade Económica
A Função Financeira
Técnicas e Instrumentos de Análise Económica e Financeira
O Risco e a Análise Financeira
Caso Prático: AERO - Passeios Turísticos, SA
Fichas de Trabalho

Preço
29,10 Euros


Microeconomia

Descrição
Microeconomia – Lições & Exercícios pretende ser uma resposta ao apelo dos alunos e professores
universitários, em terem mais uma ferramenta de trabalho, de modo que cada um deles possa satisfazer
as necessidades que sentem no âmbito da Microeconomia. O mercado-alvo a atingir com este livro
abrange ainda os profissionais que trabalham nas empresas, nos bancos ou em organismos dos Estado.
Este livro reflecte ainda, de uma forma equilibrada, a Microeconomia tradicional e as modernas
contribuições, enriquecido com a resolução de muitos exercícios e testes de exame de várias
universidades e institutos politécnicos do país. Destina-se aos cursos universitários de licenciatura e pósgraduação em Economia, Gestão de Empresas, Marketing e Direito, entre outras ciências. Apoiado na
experiencia dos autores no sucesso de um vasto número de alunos, constitui um instrumento essencial
para todos os interessados, não só para terem sucesso nos exames, mas também no uso de métodos e
teorias para a solução de problemas na vida profissional, assim como para a compreensão da economia
actual. Como auxiliar incluiu-se, na Lição n.º 1, um Glossário de Termos Económicos.
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Porquê estudar economia
Modelo do mercado competitivo
Intervenção estatal no mercado
Elasticidade
Excedente do Consumidor e Excedente do Produtor
Teoria do consumidor
A tomada de decisões
Custos da empresa
Mercado de concorrência perfeita
Monopólio
Oligopólio
Concorrência Monopolística
Testes de Exame

Topo



Macroeconomia
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