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Seaside recruta recém-licenciados

Portugueses viajam mais para a República Dominicana

A Seaside lança o Summer Internshiop Programme, um estágio de verão vocacionado para estudantes recém-licenciados. A empresa procura um estudante para cada uma das seguintes áreas: Departamento de
Gestão; Design de Moda e (ou) Gráfico / e Marketing. As candidaturas
online terminam no próximo domingo dia 4 de junho. Com a duração de três meses, o estágio decorrerá em Carnaxide, de 15 junho a 15 setembro de 2017, ficando a cargo da empresa
as despesas de deslocação e alimentação do estagiário.

As últimas estatísticas do Banco Central da República Dominicana demonstram que, nos primeiros quatro meses do
ano, 4414 turistas portugueses viajaram para este destino,
um valor 13,88% superior ao do mesmo período do ano
anterior. Abril é o mês com maior procura abril, com 2352
passageiros, que coincidiu com o período de férias escolares da Páscoa.

Vida Económica publica livro sobre
novas demonstrações para relato
O grupo editorial Vida
Económica publicou a obra
“As novas demonstrações
para relato em sistema de
normalização contabilística
para as administrações públicas”. O livro apresenta
de forma acessível os aspe-

Tripla
apresentação
gastronómica
em Lisboa
durante a ARCO
A ARCO Lisboa foi a ocasião
escolhida por três operadores da
área do agro-alimentar e do catering e cozinha de assinatura para
uma apresentação internacional,
tirando partido da presença em
Lisboa de várias personalidades
de origens tão distintas como
a Espanha, Itália, Canadá, São
Tomé, Aústria, Alemanha, Nigéria, Brasil, Chile, Estados Unidos,
Reino Unido, França e Bélgica.
Francesca Pellion Di Persano,
Borja Fernandéz-Cobaleda e o
chef João de Oliveira apresentaram os seus produtos e serviços
num evento denominado Jantar
da Tríplice Aliança.
Esta sessão foi levada a cabo
pela consultora Força Motriz e a
docente universitária especialista
em internacionalização e estratégia, Filomena Marques.
Nesta ação em Lisboa cada
um dos três parceiros contribuiu
com produtos/serviços, estando
a Campocerrado encarregue do
aprovisionamento de peixe galego e de carne de vitela de raça Limousine, e também de presunto
e “lomo” ibérico e queijo manchego, a Miss Dado dos caldos,
mel, avelãs do Piemonte, azeite
e doces e a Paladares de Oliveira da coordenação gastronómica
e preparação. Este modelo de
cooperação internacional resultou numa apresentação simples,
que privilegiou a qualidade dos
produtos e a autenticidade dos
sabores que foi elogiada pelos
presentes, onde pontificavam
alguns dos mais conceituados
restauradores e gourmets da capital portuguesa. Na sequência
desta ação a empresa Miss Dado
foi convidada pela Câmara de
Comércio Italiana a integrar o
coletivo “Gusto Italia” na edição
da Alimentária que começa em
Lisboa a 4 de junho.

tos fundamentais de preparação e elaboração das
demonstrações para relato
do Sistema de Normalização Contabilística para as
Administrações Públicas
(SNC-AP).
Este livro tem a grande

vantagem de disponibilizar
aos leitores uma visão geral
da demonstração pretendida, bem como explicações
e detalhes úteis. Trata-se de
uma ferramenta sólida de
apoio às entidades que aplicam o SNC-AP, dirigentes

da administração pública, profissionais da área,
contabilistas certificados,
contabilistas públicos e estudantes. A obra está estruturada em três capítulos –
demonstrações financeiras,
orçamentais e de gestão – e

no final de cada um é apresentado o plano de contas
detalhado de cada um dos
subsistemas de relato. O
público alvo está claramente determinado, tendo em
conta o objetivo e a metodologia utilizados.
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Alojamento local: implicações
e a prática da atividade
8 junho Porto

Formadores:
José M. Raimundo

14h00-18h00

Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito Universidade de Lisboa, 2002;
Advogado na Raposo Subtil e Associados desde 2005;

PROGRAMA:
• Novidades e dificuldades no Regime Jurídico do Alojamento Local;

Co-autor da obra Novo Regime do Arrendamento Urbano
Anotado e Comentado (na 4ª edição) e do Guia do Direito
Imobiliário, Volumes II e IV;
Orador convidado em vários Congressos sobre Novo
Regime do Arrendamento Urbano e Condomínios e
Conferências sobre Alojamento Local.

• Distinção dos Empreendimentos Turísticos;
• Breves notas sobre o regime fiscal do Alojamento Local.
• Breves notas sobre Alojamento Local e Arrendamento Urbano;

Sandra Neves

• Alojamento Local e os Condomínios.

Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito Universidade de Lisboa, 1998;
Advogada na Raposo Subtil e Associados desde 2007;
Docente convidada de Cursos de Especialização e Pósgraduação na área do Imobiliário;

Preços: Público em Geral: €80 + IVA | Assinantes VE: €50 + IVA
Público-alvo: Magistrados, Advogados, Solicitadores, Agentes de Execução, Estagiários,
Empresas de Condomínio, Arrendatários, Inquilinos, Estudantes, Departamentos Jurídicos de
Empresas, Instituições do Estado, Banca, Gestores de Condomínio, Arquitectos, Empresas de
Gestão, Imobiliárias, Mediadores Imobiliários, Gestores Imobiliários, Construtores, Associações
do Ramo, Investidores imobiliários, Sociedades Gestoras de Fundos de Investimento Imobiliário,
Todos os agentes ligados à área de Património, Reabilitação e Urbanismo.

Nome
C. Postal

Oradora convidada em várias Acções de Formação ligadas
ao Direito Imobiliário e Conferências sobre Alojamento
Local;
Co-autora da obra Guia de Direito Imobiliário, Volume IV

Morada
-

Nº Contribuinte

E-mail
Solicito a inscrição no curso Alojamento Local: implicações e a prática da atividade, pelo preço de

G

Pago por transferência bancária para o NIB 0033 0000 4531 3889 1130 5 (é necessário enviar comprovativo)
Para o efeito envio cheque/vale nº

, s/ o

, no valor de

Solicito envio de referência multibanco para o email
Assinatura
Organização:
Informações/Inscrições Patrícia Flores (Dep. Formação) | Vida Económica - Editorial SA.
Rua Gonçalo Cristóvão, 14 R/C 4000-263 Porto | Tlf: 223 399 437/00 | Fax: 222 058 098 | Email: patriciaflores@vidaeconomica.pt
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