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Quidgest ‐ SNC‐AP: uma nova visão para a Gestão
Pública

A Quidgest vai organizar, a 27 de junho, a conferência "SNC‐AP: uma
nova visão para a Gestão Pública". No evento, que vai decorrer no
Auditório da Microsoft, em Lisboa, vão ser abordados temas relativos
ao novo quadro contabilístico SNC‐AP.

Um dos temas em debate vai ser o Sistema de Normalização
Contabilística para a Administração Pública, dando a Quidgest a
conhecer opiniões de especialistas acerca dos novos desafios e
oportunidades desta mudança.

Está já confirmado como orador o Dr. Alberto Nunes, membro do
Comité de Normalização Contabilística Pública.

Também vão ser apresentadas e discutidas novas soluções, que darão o
suporte adequado para acelerar, simplificar processos e minimizar
riscos da mudança para este novo sistema.
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