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Matemática  
Financeira

Orientado para as vertentes 
pedagógicas e didácticas, dado o 
número significativo de exemplos 

e de exercícios resolvidos que 
inclui, esta extensa interessa 

certamente a um público bem 
mais alargado que não apenas 

os alunos, como gestores, 
contabilistas, directores de 

empresas e, de um modo geral, 
todos os que privam de perto 

com as problemáticas do cálculo 
financeiro. Este livro poderá 
constituir também um bom 

ponto de partida para posteriores 
aprofundamentos no domínio das 

finanças. 
Ana Paula Quelhas é professora 
adjunta do Instituto Superior de 
Contabilidade e Administração 
de Coimbra (ISCAC). Fernando 

Correia foi professor adjunto no 
ISCAC até à sua aposentação e 

executa, actualmente, peritagens 
e consultoria a diversas 

instituições públicas e privadas. 

TíTulo: Manual de MateMática Financeira

EdiTora: alMedina - 640 págs.

Consolidação  
de contas

A consolidação de contas é 
um processo contabilístico 

que permite agregar as 
demonstrações financeiras das 
diversas empresas do mesmo 
grupo empresarial numa única 

entidade. Contudo, as sucessivas 
alterações verificadas nas 

normas contabilísticas obrigam 
a uma permanente e constante 
actualização dos TOC, ROC e 

docentes. 

Recorrendo a exemplos e 
casos práticos, a presente 

obra, já de acordo com o SNC 
e as normas internacionais de 
contabilidade, para além da 

exposição teórica dos princípios 
de consolidação, apresenta as 
técnicas que conduzem a uma 
prática correcta e de acordo 
com a regulamentação em 

vigor, podendo ser consultada 
com vantagens por todos 
os profissionais ou futuros 

profissionais.
Carlos António Rosa Lopes é 

licenciado e mestre em Gestão 
de Empresas. É também ROC e 
professor de Contabilidade no 

ensino superior.
 

TíTulo: consolidação de contas 
(de acordo coM o snc e norMas inter- 

nacionais de contabilidade – ias/iFrs)
EdiTora: edições sílabo – 384 págs.

Contabilidade 
Analítica  

e de GestãoO papel da Contabilidade 
Analítica e de Gestão tem vindo 

a ser questionado por certos 
intervenientes do mundo da 

informação contabilística. No 
entanto, há modelos normativos 

que não fundamentam nem 
explicam a razão de ser de certas 

informações contabilísticas 
suscitadas pela análise do 

desempenho empresarial. Daí que 
se imponha manter as análises 
características da Contabilidade 

Analítica e de Gestão. Já na 
quinta edição, esta obra contém 

as alterações decorrentes do 
SNC e procede a uma revisão e 

reformulação de certas matérias 
que fazem parte dos programas 
dos exames promovidos pelas 

entidades reguladoras da 
profissão de TOC e ROC.

António Pires Caiado é doutorado 
em Gestão e professor catedrático 

do Instituto Superior de Gestão.

 

TíTulo: contabilidade analítica e de gestão

EdiTora: áreas editora – 840 págs.
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SNC explicado  
e casos práticos

Sistema  
de Normalização 

Contabilística

Exercícios de 
Contabilidade  
e Fiscalidade

O livro «SNC Explicado», do 
professor Rui M. P. Almeida e de 

mais dois docentes do ISCAL, Ana 
Isabel Dias e Fernando Carvalho, 
pretende ajudar os profissionais 

na tarefa da passagem do 
POC para o SNC. Para além de 

conter uma explicação para 
cada conta do código de contas, 
inclui toda a legislação do SNC. 

Contempla ainda tabelas de 
conversão do POC para o SNC, 

quadros comparativos entre 
o SNC e o POC, quadros de 

ligação das contas às NCRF e 
apontamentos fiscais. Como 

complemento já está também 
disponível «SNC - Casos Práticos 
e Exercícios Resolvidos» de Rui M. 

P. Almeida, da professora Maria 
do Céu Almeida e de mais quatro 

docentes do ISCAL, Ana Isabel 
Dias, Fernando Carvalho, Fábio 

de Albuquerque e Pedro Pinheiro. 
Este livro tem um carácter 

inovador do ponto de vista da 
metodologia de abordagem 

utilizada para cada exercício e 
caso prático. Primeiro, o problema 

é enquadrado conceptualmente 
e, posteriormente, apresentada e 
comentada a sua resolução, quer 
à luz das NCRF quer da NCRF-PE.

TíTulo: snc explicado

EdiTora: atF edições - 560 páginas

TíTulo: snc – casos práticos e 
exercícios resolvidos (voluMes i e ii)

EdiTora: atF edições – 342 e 432 págs.

Num só volume, esta obra oferece 
um universo de informações 

sobre casos práticos de 
contabilidade e fiscalidade que 

poderão representar grande 
interesse ou utilidade, tais como 

Técnicos Oficiais de Contas, 
estudantes ou empresários. É 

convicção do autor que os casos 
práticos apresentados poderão 

responder a muitas questões que 
cada um se depara no exercício da 

sua actividade. 
Este guia é acompanhado de 

informações fiscais e exemplos de 
contabilização com base no POC, 

CIVA, CSC e contém também o 
processo de transição para o SNC 

pelas pequenas entidades.
Gil Fernandes Pereira é Técnico 

Oficial de Contas e autor de 
três dezenas de livros nas áreas 

contabilísticas e fiscais. 

TíTulo: guia de casos práticos de 
contabilidade e Fiscalidade

EdiTora: edição do autor – 552 págs.

O Sistema de Normalização 
Contabilística (SNC) caracteriza- 
-se por um conjunto de normas 
coerente com as NIC em vigor 
na União Europeia. Esta obra 

integra toda a legislação, normas 
interpretativas e contabilísticas 

sobre o SNC, incluindo-se o novo 
regime fiscal das depreciações 
e amortizações, bem como as 

alterações ao CIRC adaptando-o 
já ao SNC e um projecto de 

diploma sobre as observações 
aos modelos de demonstrações 

financeiras e ligações às 
normas contabilísticas de relato 

financeiro. Deste livro consta 
ainda o Decreto-Lei n.º 310/2009, 
que criou a OTOC, razão pela qual 
se apresenta também o Estatuto 
da Ordem dos TOC e respectivo 

Código Deontológico. É, pois, uma 
obra de trabalho essencial para 

TOC e ROC. 

TíTulo: sisteMa de norMalização 
contabilística 

EdiTora: vida econóMica - 360 págs.
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