
 

Estimado Cliente, 

Gostaria de perceber quais as estratégias que pode implementar para fazer o 
seu negócio crescer, mesmo em tempo de crise? 
 
Quer saber tudo sobre o Orçamento de Estado para 2014 e quais as 
implicações que este terá no seu setor de atividade? 
  
Então estes eventos são para si!  
Promovidos pela PRIMAVERA BSS com a participação da KPMG e da Quantum 
Crescimento de Negócios, estas sessões darão resposta a estas questões e a 
muitas outras que têm um impacto significativo no seu negócio. 

Estes Fóruns, dirigidos aos decisores, financeiros e gestores de Escritórios de 
Contabilidade, visam contribuir para traçar uma nova estratégia de crescimento para 
o setor partilhando, para tal, uma visão inovadora do seu papel e reforçando as 
competências e conhecimentos necessários à adoção de novos modelos de negócio 
para a construção de um posicionamento global mais competitivo. 
  
 
 
DATAS E LOCAIS 
 
19 de novembro, Porto 
Centro de Congressos da Alfândega, Sala Infante 
Veja como chegar aqui! 

21 de novembro, Lisboa 

Centro Cultural de Belém, Sala Almada Negreiros 

Veja como chegar aqui! 

 

AGENDA 

14h00 - 14h30 Acreditação  
  
14h30 - 14h45 Abertura 
                      Jose Azevedo, Country Manager, PRIMAVERA Portugal           
  

https://maps.google.pt/maps?q=Rua+Nova+da+Alf%C3%A2ndega+-+Edif%C3%ADcio+da+Alf%C3%A2ndega++4050-430+Porto&hl=pt-PT&ie=UTF8&ll=41.143324,-8.621349&spn=0.007094,0.016512&sll=41.547275,-8.411421&sspn=0.112799,0.264187&hq=Rua+Nova+da+Alf%C3%A2ndega+-+Edif%C3%ADcio+da+Alf%C3%A2ndega&hnear=4050-430+Porto&t=h&z=17&iwloc=A
https://maps.google.pt/maps?q=centro+cultural+de+bel%C3%A9m&hl=pt-PT&ie=UTF8&ll=38.695659,-9.207535&spn=0.003676,0.008256&sll=41.13471,-8.617573&sspn=0.113516,0.264187&hq=centro+cultural+de+bel%C3%A9m&radius=15000&t=h&z=18&iwloc=A


14h45 - 15h25  Estratégias de crescimento na prestação de serviços em ambiente de crise 
                       Mafalda Megre, Diretora de Desenvolvimento de Parcerias, Quantum 
Crescimento de Negócios 

15h25 - 15h55  Digital Accounting - uma nova visão para o setor 
                       Pedro Coutinho, Director of Accounting Firms Unit, PRIMAVERA BSS 
                 
15h55 - 16h15  Coffee-break 
  
16h15 - 16h35  A Fiscalidade em 2013 
                      Pedro Montez, Fiscalista, PRIMAVERA BSS    
  
16h35 - 17h15  O Orçamento de Estado para 2014 
                       Hugo Sancho Carvalho, Tax Partner, KPMG 
  
17h15              Final da Sessão de Trabalho  

  

INSCRIÇÕES 

Agradecemos que efetue a sua inscrição aqui até ao dia 8 de novembro.  

 

Para mais informações sobre estas sessões poderá contactar-nos através do email 

comercial@primaverabss.com ou do telefone 800 204 462. 

Inscrições gratuitas mas limitadas ao número de vagas. Inscreva-se já! 

 

Contamos com a sua presença! 
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