INFORMAÇÃO: ECONÓMICA

4/22

DATA: 22.01.04

ASSUNTO: Webinar “ Preparação do Encerramento de Contas do Período de 2021 ”

Exmos. Senhores,

A ANEME vai realizar um Webinar subordinado ao tema “Preparação do Encerramento de Contas do
Período de 2021” no próximo dia 20 de janeiro, entre as 9h e as 13h.
O evento decorrerá por videoconferência através da plataforma ZOOM e será disponibilizado manual
digital com os conteúdos do webinar. Durante a videoconferência os participantes poderão colocar
dúvidas e questões, através do seu microfone ou por escrito (no local próprio para o efeito), as quais
serão analisadas e respondidas pelo formador no decorrer da sessão.
Este webinar é certificado pela Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC), e serão atribuídos créditos
aos Contabilistas Certificados (CC) que nele participarem e que concluam as 4 horas da sessão. Não
serão atribuídos créditos OCC aos participantes que não completem o tempo estabelecido para o
webinar, este controlo será efetuado pela empresa formadora IVOJOMA (Dr. Abílio Sousa).
As empresas interessadas em participar deverão remeter à ANEME formulário eletrónico ou Ficha de
Inscrição em anexo, devidamente preenchidos (imprescindível preenchimento do e-mail dos
participantes para podermos enviar o link para poderem participar no dia do webinar) e acompanhada do
respetivo pagamento, para o endereço sandra.rodrigues@aneme.pt ou fax +351 217 112 741, até ao
dia 18 de janeiro.
Informamos que apenas serão consideradas as inscrições depois de efetuado o pagamento dentro do
prazo atrás mencionado e que a realização do webinar está condicionada a um número mínimo de
inscrições.
Departamento dos Assuntos Económicos e Financeiros

Webinar
“Preparação do Encerramento de Contas do Período de 2021”
20 janeiro de 2022

PROGRAMA
•

A prestação de contas no Código das Sociedades Comerciais e no SNC: aspetos legais
relacionados com as Assembleias de aprovação de contas, demonstrações financeiras em
função dos normativos contabilísticos aplicáveis.

•

Conferência de saldos e boas práticas contabilísticas.

•

Análise e prevenção de riscos fiscais: perda de metade do capital social, suprimentos e
manifestações de fortuna e empréstimos de sociedades a sócios e gerentes.

•

Aspetos fiscais relevantes: as taxas do IRC a aplicar no período de 2021 e principais alterações
de âmbito fiscal ocorridas no ano de 2021.

FORMADOR: Dr. Abílio Sousa
Licenciado em Economia pela UTL/ISEG, Consultor de empresas, leciona na Pós-Graduação em Gestão
Fiscal no ISCTE, foi Inspetor Tributário da Direção-Geral dos Impostos, formador da DGCI e de várias
Associações e outras entidades privadas e ainda autor de vários livros técnicos de Fiscalidade.
PREÇO: 40€/ participante
HORÁRIO: das 9h às 13h
INSCRIÇÕES: Remeter formulário eletrónico ou enviar ficha de inscrição, acompanhada do respetivo
pagamento ou comprovativo, até ao dia 18 de janeiro, por e-mail para sandra.rodrigues@aneme.pt ou
através do fax: +351 217 112 741

WEBINAR

“Preparação do Encerramento de Contas do Período de 2021”
20 de janeiro

FICHA DE INSCRIÇÃO
EMPRESA: _______________________________________________________________________________
Nº CONTRIBUINTE: _________________

Nº SÓCIO: ______________________________________

MORADA: _________________________________________________________________________________
TELEFONE: __________________________

E-MAIL: ___________________________________________

PARTICIPANTES (preencher em letra legível):
NOME: ___________________________________________________________________________________
E-MAIL DO PARTICIPANTE (obrigatório o preenchimento) : _________________________________________________
FUNÇÃO: ________________________________________ CC Nº (para a atribuição de créditos): _____________

NOME: ___________________________________________________________________________________
E-MAIL DO PARTICIPANTE (obrigatório o preenchimento) : _________________________________________________
FUNÇÃO: _______________________________________ CC Nº (para a atribuição de créditos): _____________

Junta-se prova da transferência bancária (com indicação da empresa ou participantes) – NIB
003508090000247623074 – CGD
Ou cheque endereçado à ANEME, nº __________________ s/ o banco _____________ no valor de ________ €

DATA ___/___/___

_______________________________________
(Assinatura e carimbo)

Enviar ficha de inscrição, para a ANEME, até ao dia 18 de janeiro, para sandra.rodrigues@aneme.pt, ou através do
fax nº: +351 217 112 741
Política de Privacidade (obrigatório colocar cruz no 2º quadrado, caso contrário estamos impedidos de inscrever o(s)
participante(s))

Li e aceito a Política de Privacidade da ANEME constante do respetivo site.
Consentimento para tratamento de dados pessoais:
Autorizo o tratamento de dados pessoais pela ANEME, com a finalidade de inscrição neste evento.
Autorizo a recolha da minha imagem durante o evento para divulgação nos meios de comunicação institucional
da ANEME
Os dados pessoais recolhidos com esta inscrição serão mantidos pelo tempo necessário ao cumprimento de
obrigações legais e contratuais inerentes e quando a sua conservação seja necessária para garantir o exercício de
direitos e deveres resultantes dessas obrigações.

