
PROGRAMA

Patrocinadores premium: Patrocinadores principais: 



17h30 Abertura das portas e credenciação
18h00 Abertura da feira e do centro de negócios
19h00 Welcome drink
21h00 Encerramento 

Pré-abertura // 19 setembro // quinta-feira

Congresso // 20 setembro // sexta-feira 

Congresso 
Dia do Contabilista // 21 setembro // sábado

7h00 Abertura das portas e credenciação
9h00 Sessão inaugural

Alan Jonhson | Paula Franco
9h45 Go Digital, Stay Human

Christian Kromme
11h00 Abertura da feira
11h15 Abertura do centro de negócios
12h00 Constituição da UCALP*
12h10 Mesa Redonda

O papel do contabilista na empresa
Isabel Neves | João Paulo Silva | Miguel Nunes

13h00 Almoço volante no espaço da feira
14h30 Sessões paralelas
20h00 Encerramento do centro de negócios
20h00 Encerramento da feira
20h30 Jantar (inclui espetáculo Quorum Ballet*)
23h00 Governo Sombra [TVI] ao vivo e em direto

8h00 Abertura das portas
9h00 Accountability: o caminho para o sucesso

Nuno Neto | Marta Costa | Rita Piçarra
10h00 Abertura da feira
10h00 Abertura do centro de negócios
11h00 3 vidas, 3 mensagens 

Jorge Sequeira | Jonhson Semedo | Ricardo Araújo Pereira
13h00 Sessão de encerramento do congresso

Paula Franco | António Mendonça Mendes
16h00 Encerramento da feira e do centro de negócios

* Inscrições limitadas // custo adicional de 75 euros

Durante todo o 
congresso haverá 
serviço de coffee 
break e almoço 

volante

Marta Leite
de Castro

Apresentação



Paula Franco
Bastonária

Isabel Neves
Presidente 
BA Lisboa

Christian Kromme
Futurista

Alan Jonhson
Deputy president 
da IFAC

João Paulo Silva
Diretor
financeiro

Miguel Nunes
Diretor
financeiro

Contabilista certificada há mais de 20 anos, lidera a maior ordem profissional portugue-
sa desde março de 2018. Os primeiros ”cliques” no VI Congresso serão da sua respon-
sabilidade, abrindo as portas para a profissão digital e para um dos momentos mais 
revolucionários na profissão.

É atualmente presidente do Business Angels Club de Lisboa e membro da Federação 
Nacional de Business Angels. Licenciada em Direito, na especialização de ciências jurí-
dico-económicas, exerce atividade como advogada e consultora, em particular na área 
de consultoria estratégica a empresas e empresários. 

Um dos mais importantes oradores futuristas da finança moderna. Às suas palestras 
já assistiram muitos milhares de profissionais. Inspiradora, informativa, emotiva e vi-
sualmente esmagadora, a apresentação de Christian Kromme promete desafiar toda 
a audiência.

Reconhecido contabilista e fiscalista, antigo diretor não-executivo e CFO do Grupo Jeróni-
mo Martins, chief audit executive e CFO Global Foods Division do Grupo Unilever, atual 
deputy president da IFAC, membro do Board of Trustees of the International Valuation Stan-
dards Council e diretor não-executivo do UK Department for International Development.

De controller a responsável financeiro de um dos maiores grupos na área da saúde em 
Portugal − José de Mello Saúde − os contributos de João Paulo Silva serão essenciais 
para a melhor compreensão do papel do contabilista nos mais variados setores de ativi-
dade: da banca à saúde, do desporto à náutica.

CFO Delta Cafés, com vasta experiencia na área comercial e financeira em grandes em-
presas. Com formação e fortes conhecimentos nas áreas de finanças, vendas, negocia-
ção, gestão de clientes e implementação de planos de marketing, a sua prestação na 
sessão plenária, será certamente uma mais-valia a todos os contabilistas.

Congresso // 20 setembro // sexta-feira 

9h00

9h00

9h45

12h00

12h00

12h00



Jonhson Semedo 
Educador

Com um passado marcado pela marginalidade, levantou-se, renasceu e hoje tem uma 
missão: ajudar os outros e trabalhar junto daqueles que mais precisam. Criou projetos 
de prevenção para a delinquência juvenil e uma academia onde apoia jovens nos mais 
variados níveis: desportivo, educativo, cultural, social e alimentar. 

Congresso 
Dia do Contabilista // 21 setembro // sábado

Marta Costa
Diretora-
-geral

Jorge Sequeira
Professor
Professor

Nuno Neto
Manager

Diretora-geral do grupo h3, cadeia portuguesa de hambúrgueres gourmet com presen-
ça também no Brasil e Angola. A empresa investe muito em soluções inovadoras e efi-
cientes para apoiar a gestão das suas operações em todos os pontos da cadeia logística, 
administração central e gestão de recursos humanos. 

Docente, comentador e orador motivacional, Jorge Sequeira conta com mais de três cen-
tenas de apresentações, palestras e seminários. Em tempos de constante evolução dos 
mercados, das tecnologias ou das práticas operativas, Jorge Sequeira promete facultar 
orientações que facilitam a condução de processos disruptivos.

Fiscalista e consultor. De senior manager de uma big four a diretor de contabilidade 
e fiscalidade e, posteriormente, de património e produção florestal da The Navigator 
Company, Nuno Neto, melhor do que ninguém, percebe a necessidade da accountabi-
lity numa empresa de sucesso internacional.

Ricardo 
Araújo Pereira
Humorista

Rita Piçarra
CFO

Seja na rádio, nos livros, na imprensa, nos estádios ou na televisão, RAP é companhia 
assídua de todos os portugueses há vários anos. Numa perspetiva completamente fora 
da caixa, o humorista contará a sua jornada de inegável sucesso e fará os contabilistas 
certificados refletirem, debaterem e rirem sobre os mais variados aspetos da profissão.

Rita Piçarra é Diretora Financeira da Microsoft Portugal. Possui um Master em Auditoria, 
detém também um Bacharelato em Contabilidade e Administração, ambos pelo ISCAL. É 
também Contabilista Certificada pela Ordem. 

9h00

9h00

11h00

11h30

12h00

9h00

António Mendonça 
Mendes
Secretário de Estado 
dos Assuntos Fiscais

Advogado de profissão, substituiu Fernando Rocha Andrade na Secretaria de Estado dos 
Assuntos Fiscais, em julho de 2017. Foi assessor do secretário de Estado da Justiça, Diogo 
Lacerda Machado (1999-2002) e chefe de gabinete da secretária de Estado dos Trans-
portes, Ana Paula Vitorino (2005-2008) e da ministra da Saúde, Ana Jorge (2009-2011).

13h00



Sessões paralelas // 20 setembro // sexta-feira 

Centro de negócios // 19, 20 e 21 setembro 

14h30 Contabilista certificado 4.0 (Networking, Social Media, IT, Softskills)
Duarte Carvalho | Sandrina Teixeira | João Vitória | Lídia Vieira

15h15 Conhecimentos e aptidões do profissional de sucesso
Silvia Massano | Carlos Plácido | Pinheiro Pinto

16h00 Gestão de recursos humanos - Como atrair, potencializar e reter talento
Inês Veloso  |  Carlos Lobo  | Ana Pacheco

16h45 Networking - O exemplo do coworking
Carlos Gonçalves | Helena Amaral | Samuel Silva

14h30 Buzzwords - O que interessa saber e de que forma é que isto me ajuda?
Rui Serapicos | António Teixeira | Rui Paiva | Rita Neves

15h15 SHIFT to 4.0
Manuela Janicas | Nuno Mangas |  Helena Gouveia | Hugo Menicha

16h00 Cibersegurança - Estarei protegido?
Carla Zibeira | Miguel Caldas | Fernando Ceia | Gameiro Marques

16h45 Modelos financeiros na era digital
Sebastião Lancastre | Bruno Caixeirinho | António Fery Antunes | Abílio Sousa

14h30 Os contabilistas do futuro num mundo em mudança 
Pedro Ferreira | Eamonn Siggins | Marina Borges | José Rodrigues

15h15 A atividade profissional nos PLP
Zulmir Breda | Mario Sitoe | Alberto Seixas | José Sousa | Clotilde Palma

16h00 A pressão do contribuinte sobre o profissional 
Salvador Marín | Isabel Ramalho | António Nabo

16h45 Internacionalização - Como? Para onde? Com quem?
Luísa Pais Lowe | Franklin Lau | Pedro Lourenço

19 setembro
18h00 A nova assinatura digital no contexto da contratação pública,faturação eletrónica e gestão documental
18h30 Pessoas Politicamente Expostas – PEPs -A obrigação do cumprimento da Lei 83/2017
20 setembro
11h30 EPD – A importância do Encarregado de Proteção de Dados na actividade contabilistica 
12h00 Experiências inovadoras de chat-commerce e customer engagement
12h30 Transformação Digital nas empresas
14h00 Factores-Chave para a transformação digital nas empresas 
17h00 O que fazer com tanta tecnologia?
17h30 Ferramentas Digitais para Gestão de Leasings e Novos Desafios da Norma IFRS16
18h00 Confiança e Credibilidade? Como proteger os dados dos meus clientes num ambiente altamente dinâmico?
18h30 A importância de uma parceria com um corretor de seguro
19h00 Transformação Digital CID (Confidencialidade / Integridade / Disponibilidade) Documental
21 setembro
10h30 Gestão Financeira e implementação de Ferramentas Digitais
14h30 Metodologias de contabilização de documentos emitidos em pontos de venda 
15h00 A digitalização de documentos contabilísticos como vantagem competitiva para os contabilistas certificados
15h30 Estratégias de sucesso em Vendas 

O profissional 360º

A profissão na era digital

Do lado de lá da fronteira

Centro de Negócios



O profissional 360º
20 setembro 
Sexta-feira 

14h30 Contabilista certificado 4.0 (Networking, Social Media, IT, Softskills)

15h15 Conhecimentos e aptidões do profissional de sucesso

16h00 Gestão de recursos humanos - Como atrair, potencializar e reter talento

16h45 Networking - O exemplo do coworking

Duarte Carvalho
LinkedIn

João Vitória
Wavemaker

Lídia Vieira
PwC

Sandrina Teixeira
ISCAP

Silvia Massano
SM Consultores

Carlos Plácido
TU Braga

Pinheiro Pinto
PP Consultores

Inês Veloso
Randstad

Carlos Lobo
EY

Ana Pacheco
Widestimulus

Carlos Gonçalves
Avila Spaces

Samuel Silva
Birds Trees

O contabilista do futuro é um profissional qualificado, intui-
tivo, ágil e flexível. Numa era em que saber “desaprender” 
antigos hábitos e formas de exercer a profissão é tão impor-
tante como aprender novas competências, apresenta-se nes-
ta sessão o profissional 4.0, capaz de tirar o melhor proveito 
das soluções digitais.

Em tempo de mudança os contabilistas certificados têm de se 
adaptar. Mas saber se essa adaptação é necessária é tão ou 
mais importante do que saber como se adaptar. Simpatia e 
boa educação? Capacidade de identificar problemas e solu-
ções? Línguas estrangeiras? Ciência e informática? Contabili-
dade e gestão de recursos humanos?A informação e orienta-
ção prometem ser o grande foco. 

O contabilista certificado é também um empresário com um 
negócio para gerir, um líder de equipas para orientar e desen-
volver. Para tal tem de apoiar-se nos recursos humanos e com 
eles criar equipas dinâmicas, competentes e altamente quali-
ficadas. É fundamental saber gerir, divulgar as mais-valias da 
profissão e a importância de uma classe de interesse público.

Nestes espaços, pessoas e empresas podem partilhar conhe-
cimentos para que as suas ideias ganhem forma, sendo que 
o objetivo maior dos coworkers é criar uma comunidade de 
partilha e ajuda mútua. Uma excelente opção para jovens em-
preendedores ultrapassarem a precariedade das condições 
de trabalho e as dificuldades de iniciarem um negócio. Helena Amaral

Startover

PARALELA A



Fernando Ceia  
DRC

Miguel Caldas
Microsoft

José Luís Silva
21Sec/NOS

Nuno Mangas
IAPMEI

Helena Gouveia
ISQ

Hugo Menicha
Deloitte

Sebastião 
Lancastre
Easypay

Bruno 
Caixeirinho
Banco Big 

António Fery 
Antunes

Millennium bcp

Gameiro Marques
Autoridade Nacional 

de Segurança 

Abílio Sousa
DSF 

Consultoria

A profissão na era digital
20 setembro 
Sexta-feira 

15h15 SHIFT to 4.0

16h00 Cibersegurança - Estarei protegido?

16h45 Modelos financeiros na era digital

14h30 Buzzwords - O que interessa saber e de que forma é que isto me ajuda?

Rui Serapicos
Blockchain Portugal

António Teixeira
AETICE

Rui Paiva
We Do

Os tempos são de rápida mudança e todos corremos o risco de 
ficar para trás. No mundo das finanças, contabilidade e fiscalida-
de, palavras ou expressões como blockchain, internet das coisas, 
automatização, robótica, experiências imersivas, inteligência ar-
tificial, ou melhor, IoT, RA, (AR, VR ou MR), AI são cada vez mais 
usuais. É fundamental perceber o que significam, qual a sua im-
portância e como tirar o melhor proveito das mesmas.

SHIFT 4.0 é uma ferramenta desenvolvida pelo ISQ e promo-
vida pelo IAPMEI, de autodiagnóstico que, de uma forma sim-
ples e automática, permite às empresas, de qualquer setor, 
dimensão ou localização, avaliar o seu estado de maturidade 
digital. Estamos diante de um modelo baseado numa avalia-
ção que incide em seis dimensões da Indústria 4.0.

Cibersegurança é a proteção de sistemas de computador 
contra roubo ou danos ao hardware, software ou dados ele-
trónicos, bem como a interrupção ou desorientação dos servi-
ços que fornecem. O contabilista certificado, que detém tanta 
e tão importante informação, precisa de garantir a segurança 
dos seus sistemas, numa época de dependência da internet  e 
de constantes tentativas de roubo de dados.

Muitos dos tradicionais prestadores de serviços financeiros 
sentem os efeitos da era digital. Preocupados com sistemas e 
processos complexos, com sucessivas alterações legislativas 
e novos players na economia, precisam ainda de percorrer 
um longo caminho para se adaptarem e aproveitarem o atual 
paradigma económico e financeiro mundial. Nesta sessão se-
rão apresentados novos negócios, com modelos arrojados e 
diferenciados.

Rita Neves
Expresso/SIC

Manuela Janicas
Brisa

PARALELA B



O Grupo de Edimburgo, uma coligação de 16 organizações de 
profissionais da contabilidade, fiscalidade e auditoria, repre-
sentando mais de 90 mil profissionais em todo o mundo, levou 
recentemente a cabo um dos mais relevantes estudos interna-
cionais sobre o impacto das mudanças na profissão, juntos dos 
seus executantes. Nesta sessão vamos debater o que de novo 
aí vem e qual o caminho a seguir para profissionais e entidades 
que lhes prestam apoio.

A profissão de contabilista, fiscalista ou auditor é universal. 
Seja em Portugal, Angola, Brasil, Cabo Verde ou Moçambi-
que o contabilista certificado é o braço direito do empresário 
ajudando, com os seus conhecimentos ímpares, as empresas 
a crescer. Nesta sessão, teremos a oportunidade de debater 
a profissão com perspetivas de diferentes continentes cujos 
contributos, apesar da distância, serão valiosíssimos.

A Federação Europeia de Contabilistas e Auditores de Peque-
nas e Médias Empresas (EFAA), constituída por 17 organiza-
ções de profissionais da contabilidade, fiscalidade e audito-
ria, representando mais de 320 mil profissionais, elaborou um 
estudo sobre a pressão sofrida pelos profissionais por parte 
dos empresários para incumprimento das normas legais e 
violação dos valores éticos e deontológicos. 

Portugal sempre foi um país que viu oportunidades além-
-fronteiras. Hoje, mais do que nunca, existem muitas opor-
tunidades no exterior, sendo crucial perceber como ir, para 
onde ir e com quem ir. Uma estratégia bem delineada é fun-
damental no processo de internacionalização dos negócios 
dos contabilistas certificados e dos seus clientes.

Salvador Marín 
EFAA

Franklin Lau
Reanda International

Luísa Pais Lowe
GAID

Pedro Lourenço
BTOC

Zulmir Breda
Brasil

Mario 
Sitoe

Moçambique

Isabel Ramalho
Consultora

Alberto 
Seixas
Angola 

António Nabo
Consultor

José Mário 
Sousa

Cabo Verde 

Clotilde 
Palma

Professora 

Do lado de lá da fronteira
20 setembro 
Sexta-feira 

14h30 Os contabilistas do futuro num mundo em mudança 

15h15 A atividade profissional nos PLP

16h00 A pressão do contribuinte sobre o profissional

16h45 Internacionalização - Como? Para onde? Com quem?

Pedro Ferreira 
ISCTE

Eamonn Siggins
Grupo 

Edimburgo

Marina Borges
Ass. Empresas

Familiares

José Rodrigues
ISCTE

PARALELA C



A Indústria 4.0 enquadra uma nova Era de digitalização da economia, que marca a transformação dos modelos 
de negócio, de organização das empresas e a vida dos cidadãos. Neste sentido o grupo ACIN tem vindo a 
apostar no desenvolvimento de soluções que cumpram com todos os requisitos obrigatórios, mas que simul-
taneamente sejam disponibilizados ao cliente final de uma forma simples e user-friendly. O objetivo da ACIN 
com esta sinergia de soluções 100% integráveis é a desmaterialização dos processos administrativos e a pro-
moção do desenvolvimento de serviços digitais inovadores e seguros.

Definição de Pessoa Politicamente Exposta – PEP, a obrigação do cumprimento e os requisitos legais da Lei nº 
83/2017 no que concerne à identificação dos PEPs por parte dos Técnicos Oficiais de Contas. Funcionalidades 
e demonstração da plataforma PEPData. Sessão de Perguntas e Respostas.

Centro de Negócios
19 setembro 
Quinta-feira 

18h00 A nova assinatura digital no contexto da contratação pública, faturação eletrónica e gestão documental

18h30 Pessoas Politicamente Expostas – PEPs -A obrigação do cumprimento da Lei 83/2017

Sérgio Ferreira 
ACIN

Filipe Cruz
PepData

PALCO
TEJO

PALCO
TEJO



Descrever a nova função de EPD (Encarregado de Proteção de Dados) em geral e quais as especificidades 
inerentes à actividade de contabilidade.

:  O mundo muda muito e muito rápido. Os transformadores são aqueles que fazem essa mudança acontecer. 
São aqueles que pensam à frente e não olham para trás. Que apostam na inovação e arriscam no digital.
A NOS aposta cada vez mais no desenvolvimento de um portfólio com soluções focadas nos desafios atuais 
da digitalização, como a segurança da informação, redes seguras para partilha de informação e soluções cloud 
ajustadas às necessidades de cada empresa.

A forma como as pessoas se relacionam com empresas está a mudar. As empresas que oferecem canais de 
comunicação e engagement através de messaging apps estão a proporcionar experiências mais inovadoras 
e cada vez mais próximas dos seus clientes. O impacto disruptivo desta transformação relacional ao nível 
do m-commerce, e-commerce e em diversos processos de negócio está a ser aproveitado por pioneiros na 
oferta diferenciada de serviços através das apps que as pessoas mais utilizam – WhatsApp e Facebook Mes-
senger. A VIA Consulting faz parte desta onda de pioneiros.

Introduzir tecnologia ao serviço do seu negócio é apostar na transformação digital da sua empresa. Mas porque o 
deve fazer? Face às inúmeras pressões internas e externas a que as empresas estão sujeitas, só com uma aproxima-
ção entre a tecnologia e as necessidades das pessoas (das suas funções e tarefas nas empresas) é possível melhorar 
os processos de trabalho e tornar as empresas mais modernas e eficientes. A transformação digital inclui adotar 
uma postura centrada no futuro do negócio, nas pessoas, nas estratégias e em soluções inovadoras.

Numa altura em que a tecnologia domina o nosso dia-a-dia e das nossas empresas, tornando-nos muitas ve-
zes reféns dela, urge refletir se, de facto, estamos a saber tirar o melhor partido das ferramentas que nos são 
disponibilizadas.

Centro de Negócios
20 setembro 
Sexta-feira 

11h30 EPD – A importância do Encarregado de Proteção de Dados na atividade contabilística 

12h30 Transformação Digital nas empresas

12h00 Experiências inovadoras de chat-commerce e customer engagement

14h00 Factores-Chave para a transformação digital nas empresas 

17h00 O que fazer com tanta tecnologia?

Helena Amaral 
StartOver

Ana Azevedo
NOS

Hugo Sant’Ana Pereira
Via Consulting

Fernando Amaral
Sendys Group

António Teixeira
Pontual

PALCO
NEGÓCIOS

PALCO
NEGÓCIOS

PALCO
NEGÓCIOS

PALCO
NEGÓCIOS

PALCO
NEGÓCIOS



Apresentação da nova norma internacional para Locações, IFRS 16, em vigor desde 01/01/2019 e que veio 
subtituir a IAS 17, alterando a forma como as Locações são contabilizadas nos balanços das empresas. Até à 
presente data, ainda não existe conhecimento de qualquer alteração à homónima NCRF 9, contudo é reco-
mendável uma mentalização para o tema e que as empresas estejam preparadas para dar resposta a novas 
obrigatoriedades de tratamento e divulgações do seu portfólio de locações.

Tendo presente que todas as empresas, necessitam de soluções de seguros adequadas aos níveis de pro-
teção de cada uma das áreas vitais da sua ação e do seu negócio, a concretização de uma parceria com um 
corretor permitirá ao contabilista alargar a sua área de atuação, assegurando aos seus clientes o acesso a 
uma gestão integral da carteira de seguros, efetuada de forma profissional e personalizada, com base numa 
análise constante, imparcial, sustentada e criteriosa da evolução do risco.

VALDOC ENTERPRISE solução integrada de gestão documental e de processos que engloba as funciona-
lidades de arquivo, gestão do ciclo de vida dos documentos,  gestão de processos e assinaturas digitais  
permitindo a desmaterialização e automatização de processos de negócio e de decisão cumprindo a Con-
fidencialidade, Integridade, Disponibilidade e Autenticidade como obrigação Legal - Decreto Lei 28/2019 
SIMPLEX +

Centro de Negócios
20 setembro 
Sexta-feira 

17h30 Ferramentas Digitais para Gestão de Leasings e Novos Desafios da Norma IFRS16

18h30 A importância de uma parceria com um corretor de seguro

19h00 Transformação Digital CID (Confidencialidade / Integridade / Disponibilidade) Documental

Felipe Nogueira
Qiado

Carlos Martins 
Sabseg

Mário Peixinho
Papiro

PALCO
NEGÓCIOS

PALCO
NEGÓCIOS

PALCO
NEGÓCIOS

Num ambiente cada vez mais dinâmico, onde os dados existem em diversos formatos e locali-
zações, como a Cloud, e com cada vez mais necessidade de cumprir normativos e regulamenta-
ções, como o RGPD, como é possível proteger os dados dos clientes?
Esta palestra tem por objetivo ajudar a criar uma visão holística de abordagem à Segurança da 
Informação, assim como esclarecer alguns conceitos discutidos atualmente e como ligá-los com 
a realidade nacional.

18h00 Confiança e Credibilidade? Como proteger os dados dos meus clientes 
num ambiente altamente dinâmico?

Fernando Ceia
DRC

David Marques
DRC

PALCO
NEGÓCIOS



Todas as Empresas - do pequeno comércio, à grande empresa exportadora – estão obrigadas a ter um relacio-
namento cada vez mais digital com os seus Clientes, Fornecedores e Estado. A nova era das “API’s” e do “open 
banking” abre novos horizontes na procura de soluções cada vez mais ágeis e eficientes na concretização de 
tarefas necessárias no dia-a-dia da vida das Empresas - da recolha e tratamento de informação aos pagamen-
tos e recebimentos. Sabendo que todas as Empresas precisam de um Contabilista e de um Banco – iniciámos 
o caminho de integração digital através do M-Contabilidade – vamos conhecer a experiência de Contabilistas 
que já estão a beneficiar desta evolução.

Neste mundo em permanente mudança os profissionais da contabilidade também enfrentam enormes de-
safios. O uso das ferramentas digitais, novos modelos de negócio, as constantes alterações legislativas e a 
digitalização, são exemplo disso.
A sobrevivência num mercado altamente competitivo faz-se por pequenos detalhes, diferenciadores para os 
clientes e de eficiência para as empresas. É neste último que a gestão documental tem uma palavra a dar.

Apresentação das soluções XD para às áreas do ponto de venda (retalho e restauração), assim como gestão 
comercial, com destaque na sincronização e integração dos movimentos contabilísticos no TOC online con-
tabilidade, assim como na partilha de ficheiros entre utilizador XD e o seu contabilista”

No mundo digital, o crescimento de vendas baseia-se cada vez mais na intersecção de alguns eixos principais 
– alguns puramente relacionais.
Iremos abordar, de forma simples, quais as fundações de uma estratégia eficaz para o crescimento das vendas 
de uma empresa: conteúdos, pessoas, pessoas, cliente!

Centro de Negócios
21 setembro 
Sábado

10h30 Gestão Financeira e implementação de Ferramentas Digitais

15h00 A digitalização de documentos contabilísticos como vantagem competitiva para os contabilistas certificados

14h30 Metodologias de contabilização de documentos emitidos em pontos de venda 

15h30 Estratégias de sucesso em Vendas 

António Fery Antunes 
Millennium bcp

Paulo Veiga
EAD

Rui Cordeiro
XD

Nuno Condinho 
Sales Factory
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