
IV JORNADA DE HISTÓRIA DA IV JORNADA DE HISTÓRIA DA 
CONTABILIDADECONTABILIDADE

Ana Rita Faria

Mestre em Ciências Económicas e Empresariais

Prof. Adjunta ESGHT/UALG



� Que modelo de contabilidade é utilizado pela 
indústria a nível internacional, quais as suas origens 
e evolução?
� Que bibliografia foi publicada em Portugal até aos 
dias de hoje?
� Que modelo de contabilidade propõem os autores 
portugueses?
� Que futuro para a normalização contabilística no 
sector hoteleiro em Portugal?

A CONTABILIDADE APLICADA AO SECTOR 
HOTELEIRO: UMA PERSPECTIVA HISTÓRICA



� Escassez de investigação em Portugal sobre esta 
temática.
� Está relacionado com a investigação que a autora 
está a desenvolver no âmbito do seu doutoramento.
� Actualidade do tema, numa altura em que se 
comemora o 30.º aniversário da normalização 
contabilística nacional (1977-2007) e em que se prevê 
a entrada em vigor de um novo modelo de 
normalização contabilística nacional (SNC). 

A CONTABILIDADE APLICADA AO SECTOR 
HOTELEIRO: UMA PERSPECTIVA HISTÓRICA



LÁ FORA …

O QUE FOI FEITO



Associação de Hotéis de Nova Iorque, Associação de Hotéis de Nova Iorque, ((Hotel Hotel 
AssociationAssociation ofof NewNew YorkYork CityCity), fundada em 1878, com ), fundada em 1878, com 
o intuito de estabelecer um sistema uniforme de o intuito de estabelecer um sistema uniforme de 
contabilidade para os hotéis seus membros,contabilidade para os hotéis seus membros,

publica a 1.ª edição do publica a 1.ª edição do 

Sistema Uniforme de Contabilidade para os HotéisSistema Uniforme de Contabilidade para os Hotéis

((UniformUniform SystemSystem ofof AccountsAccounts for for HotelsHotels -- USAH)USAH)

Foi poucos meses depois adoptadoFoi poucos meses depois adoptado pela pela 
Associação de Hotéis dos EUA e do CanadáAssociação de Hotéis dos EUA e do Canadá

80 anos passados, é publicada a 10.ª edição 80 anos passados, é publicada a 10.ª edição -- 20062006



Foi um dos Foi um dos primeiros esforços primeiros esforços organizados, organizados, 
por parte de uma indústria nos por parte de uma indústria nos Estados Estados 
Unidos,Unidos, para criar linhas de orientação para a para criar linhas de orientação para a 
preparação de normas de contabilidade e preparação de normas de contabilidade e 
práticas de relato financeiro que espelhassem práticas de relato financeiro que espelhassem 
terminologia e actividade únicas dessa terminologia e actividade únicas dessa 
indústria.indústria.

UniformUniform SystemSystem ofof AccountsAccounts for for HotelsHotels (USAH)(USAH)



UniformUniform SystemSystem ofof AccountsAccounts for for thethe LodgingLodging IndustryIndustry

(USALI)(USALI), 9ª edição, 9ª edição

+

UniformUniform SystemSystem ofof AccountsAccounts for for HotelsHotels (USAH),(USAH), 8.ª 8.ª 
ediçãoedição (1985)(1985)

UniformUniform SystemSystem ofof AccountsAccounts andand ExpenseExpense DictionaryDictionary for for 

SmallSmall HotelsHotels, , MotelsMotels andand Motor Motor HotelsHotels, , 4.ª edição4.ª edição
=

Resulta actualmente da cooperação entre:

� Associação de Hotéis de Nova Iorque

�� AmericanAmerican Hotel & Hotel & LodgingLodging AssociationAssociation

�� HospitalityHospitality Financial Financial andand TechnologyTechnology ProfessionalsProfessionals



A expressão A expressão uniformuniform systemsystem ofof accountsaccounts tem a sua tem a sua 
origem no termo origem no termo uniformuniform costingcosting, , que compreende que compreende 
“um conjunto de princípios e em alguns casos de “um conjunto de princípios e em alguns casos de 
métodos contabilísticos que, quando incorporados no métodos contabilísticos que, quando incorporados no 
sistema contabilístico dos membros de uma indústria, sistema contabilístico dos membros de uma indústria, 
resultará na obtenção de custos por parte dos membros resultará na obtenção de custos por parte dos membros 
individuais de uma indústria que serão comparáveis”individuais de uma indústria que serão comparáveis”

Câmara do Comércio dos Estados Unidos Câmara do Comércio dos Estados Unidos 

((SolomonsSolomons, 1950, , 1950, apap. . KwansaKwansa e e SchmidgallSchmidgall, 1999:90) , 1999:90) 



Sistemas Uniformes de ContabilidadeSistemas Uniformes de Contabilidade

Outros exemplosOutros exemplos::

Indústria tipográfica:Indústria tipográfica:

�� Estados UnidosEstados Unidos (ainda no final do século XIX): (ainda no final do século XIX): 
““Standard Standard AccountingAccounting SystemSystem for for PrintersPrinters”.”.

�� Reino UnidoReino Unido (1913): “(1913): “TheThe Printer´sPrinter´s CostCost FindingFinding

SystemSystem” ” (produzido pelo Comité de Custos da “(produzido pelo Comité de Custos da “BritishBritish

FederationFederation ofof MasterMaster PrintersPrinters”). ”). 

Motivo:Motivo: pressões do mercado.pressões do mercado.

Indústria do vestuário para homem:Indústria do vestuário para homem:

�� Estados UnidosEstados Unidos (década de 1920).(década de 1920).

Motivo:Motivo: exigências por parte das associações exigências por parte das associações 
comerciais.comerciais.



UniformUniform SystemSystem ofof AccountsAccounts

“… estabelece modelos estandardizados e “… estabelece modelos estandardizados e 
classificações de contas para orientar os indivíduos na classificações de contas para orientar os indivíduos na 
preparação e apresentação de demonstrações preparação e apresentação de demonstrações 
financeiras. […] As recomendações … são consistentes financeiras. […] As recomendações … são consistentes 
com os GAAP (PCGA). […] Permite aos utentes das com os GAAP (PCGA). […] Permite aos utentes das 
demonstrações financeiras, quer internos quer externos, demonstrações financeiras, quer internos quer externos, 
comparar a posição financeira e o desempenho comparar a posição financeira e o desempenho 
operacional de uma unidade específica a tipos operacional de uma unidade específica a tipos 
semelhantes de unidades na indústria do alojamento”.semelhantes de unidades na indústria do alojamento”.

Introdução à 10.ª edição USALI (2006:xix)Introdução à 10.ª edição USALI (2006:xix)



UniformUniform SystemSystem ofof AccountsAccounts for for thethe LodgingLodging
IndustryIndustry (USALI)(USALI)

O USALI tem a vindo a aplicarO USALI tem a vindo a aplicar--se e popularizarse e popularizar--se em se em 
inúmeros países, apesar da sua adopção não ser inúmeros países, apesar da sua adopção não ser 
obrigatória. Isto deveobrigatória. Isto deve--se a:se a:

�� Expansão de cadeias hoteleiras, sobretudo Expansão de cadeias hoteleiras, sobretudo 
americanas;americanas;

�� Firmas de consultoria, sobretudo americanas, com Firmas de consultoria, sobretudo americanas, com 
sucursais em várias partes do mundo, como a sucursais em várias partes do mundo, como a PannelPannel
KerrKerr ForsterForster ConsultingConsulting (PKF) e (PKF) e HorwarthHorwarth InternationalInternational
ConsultingConsulting, utilizarem nas suas estatísticas sectoriais , utilizarem nas suas estatísticas sectoriais 
periódicas a estrutura de dados prevista no USALI.periódicas a estrutura de dados prevista no USALI.



Parte I Parte I –– Demonstrações financeirasDemonstrações financeiras

BalançoBalanço

Demonstração dos resultados Demonstração dos resultados 

Demonstração das alterações no capital próprioDemonstração das alterações no capital próprio

Demonstração dos fluxos de caixa Demonstração dos fluxos de caixa 

Notas ás DF’sNotas ás DF’s

Parte II Parte II –– Demonstrações operacionais Demonstrações operacionais 
(departamentais) (departamentais) 

Parte III Parte III –– Análise de rácios e estatísticasAnálise de rácios e estatísticas

Parte IV Parte IV –– Dicionário de gastos Dicionário de gastos 

Estrutura e conteúdo do USALI (10.ª edição)Estrutura e conteúdo do USALI (10.ª edição)
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� Modelo de imputação de custos e instrumento de gestão.

� Baseia-se na separação dos custos em directos e indirectos e na 
estruturação das receitas e dos custos, ou só dos custos, em centros 
de informação de gestão/departamentos. Para cada um deles 
disponibiliza um mapa de exploração normalizado.

Estes podem ser:

o de receitas/resultados (operacionais): Quartos, Alimentação e 
bebidas, Rendas e outros proveitos, Outros.

o de custos 

o Controláveis ou auxiliares (undistributed operating expenses) -
Serviços gerais e administrativos, Vendas e marketing, 
Manutenção e reparação e Energias.

o Incontroláveis (fixed charges) – Rendas, seguros, impostos 
sobre a propriedade, ... Excluem-se do apuramento do Resultado 
Bruto de Exploração - GOP.

UniformUniform SystemSystem ofof AccountsAccounts for for thethe LodgingLodging IndustryIndustry (USALI)(USALI)
CaracterísticasCaracterísticas
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Outros Modelos de Contabilidade HoteleiraOutros Modelos de Contabilidade Hoteleira

�� Sistema suíço Sistema suíço –– PlanPlan ContableContable pourpour l’l’HôtellerieHôtellerie etet lala
RestaurationRestauration SuissesSuisses (PCHRS)(PCHRS), , editado em 1997editado em 1997 (70 (70 

anos após a 1.ª edição do USAH)anos após a 1.ª edição do USAH)..

TrataTrata--se da uma revisão completa de dois sistemas de planos de se da uma revisão completa de dois sistemas de planos de 

contas anteriormente existentes. contas anteriormente existentes. 

O sistema suíço reconhece a maior divulgação e adopção O sistema suíço reconhece a maior divulgação e adopção 
generalizada do USALI, parecendo rendergeneralizada do USALI, parecendo render--lhe homenagem e lhe homenagem e 
reconhecerreconhecer--lhe superioridade (Lamelas, 2004:119). lhe superioridade (Lamelas, 2004:119). 

Além do USALI, também conhecido 
por sistema americano,



OBJECTIVOS GERAIS DOS DOIS SISTEMAS 
(Lamelas, 2004)

� Uniformização;

� Obtenção de indicadores standard sectoriais;

� Possibilidade de se fazerem comparações 
entre dados individuais e do sector;

� Flexibilidade e simplicidade;

� Permitir a análise do desempenho e a 
responsabilização.



EM PORTUGAL …

CONTABILIDADE APLICADA AO SECTOR 
HOTELEIRO

O QUE EXISTE



Tabela 1 – Livros publicados em Portugal sobre 
contabilidade aplicada ao sector hoteleiro 

?Contabilidade Aplicada (Cap. IV)
Martim Noel

Monteiro
?

173
Planos de Contas Sectoriais (aplicação do POC aos 

diversos ramos da actividade económica)

Martim Noel

Monteiro
1979

318
Sistema Uniforme de Contabilidade Analítica de 

Gestão Hoteleira
José Lamelas2004

254Um Plano de Contabilidade Explicado para a Hotelaria
José Lamelas 

Carlos Teixeira
1982

265Contabilidade HoteleiraC. Neto1971

222
Organização e Contabilidade de Empresas de Turismo

Hotéis, empresas transportes e agências de viagens

Martim Noel

Monteiro
1969

n/d

36

Sistemas Modernos de Contabilidade Hoteleira (1.ªed.)

Sistemas de Contabilidade Hoteleira (2.ª ed.)
Joaquim Alves

1969

1998

415Contabilidade Hoteleira (2.ª edição)
António C. de 

Almeida
1968

N.º
pág.ObraAutorAno



Tabela 2 – Artigos publicados em revistas de 
contabilidade portuguesas sobre contabilidade 

aplicada ao sector hoteleiro

441978197810,1110,11

Jornal de Jornal de 
Contabilidade Contabilidade 
(APOTEC)(APOTEC)

Problemática Problemática 
Contabilística Contabilística 
–– Empresas Empresas 
de Hotelaria e de Hotelaria e 
RestauraçãoRestauração

MartimMartim

NoelNoel

MonteiroMonteiro

8819591959106106RCCRCC
Ases da Ases da 

Contabilidade Contabilidade 
HoteleiraHoteleira

MartimMartim

NoelNoel

MonteiroMonteiro

TotalTotal

PgsPgs..
AnoAnoN.ºN.ºRevistaRevistaTítuloTítuloAutorAutor

Fonte: www.infocontab.com.pt



� Lamelas, José (2001), Sistema Uniforme de 
Contabilidade Analítica de Gestão Hoteleira – Um Estudo 
de Caso, Tese de Mestrado, ISCTE Lisboa.

� Cruz, Inês (2007), Performance Measurement Practices

in a Globalized Setting in the Hospitality Industry: an
Interpretive Perspective, Tese de Doutoramento, ISCTE, 
Lisboa.

Teses de mestrado/doutoramento Teses de mestrado/doutoramento 
defendidas em Portugal sobre contabilidade defendidas em Portugal sobre contabilidade 

aplicada ao sector hoteleiroaplicada ao sector hoteleiro

Utilizam ambas como método de investigação o estudo de caso



““Ases da Contabilidade Hoteleira” Ases da Contabilidade Hoteleira” 
MartimMartim NoelNoel Monteiro (1959, RCC)Monteiro (1959, RCC)

Estas notas, como lhes chama MNM, visam a aplicação dos 
princípios da contabilidade industrial à contabilidade das 
empresas hoteleiras, pois, como refere MNM:

«As empresas hoteleiras não são mais do que «As empresas hoteleiras não são mais do que 
empresas de prestações de serviços […] como todas empresas de prestações de serviços […] como todas 
as empresas de prestação de serviços, a respectiva as empresas de prestação de serviços, a respectiva 
contabilidade regecontabilidade rege-- se pelos princípios da se pelos princípios da 
contabilidade industrial» (MNM, 1959:p.233).contabilidade industrial» (MNM, 1959:p.233).

O autor apresenta:

� o “esquisso” de um plano de contas para a indústria;

� o esquema de funcionamento das contas (sistema monista).

Não faz qualquer referência ao Uniform System of Accounts for Hotels (1926).



““Ases da Contabilidade Hoteleira” Ases da Contabilidade Hoteleira” 
MartimMartim NoelNoel Monteiro (1959, RCC)Monteiro (1959, RCC)

A aplicação dos princípios gerais de contabilidade industrialA aplicação dos princípios gerais de contabilidade industrial
a esta indústria tem as seguintes finalidades:a esta indústria tem as seguintes finalidades:

��Controlar todos os movimentos de valores, tanto internos Controlar todos os movimentos de valores, tanto internos 
como com o exteriorcomo com o exterior Contabilidade financeira e Contabilidade financeira e 
inventário permanente dos stocks e instrumentos de inventário permanente dos stocks e instrumentos de 
trabalho         trabalho         

��Controlar toda a aplicação de matérias e trabalhoControlar toda a aplicação de matérias e trabalho
sistema de registo por secções consumidoras e sistema de registo por secções consumidoras e 

sistema de verificação e de repartição.sistema de verificação e de repartição.

��Determinar os custos de todas as operaçõesDeterminar os custos de todas as operações
estabelecimento de centros de custos em função estabelecimento de centros de custos em função 

das secções produtivas.das secções produtivas.

�� Determinar o rendimento de cada sector de exploraçãoDeterminar o rendimento de cada sector de exploração

Contas de resultados relativas aos sectoresContas de resultados relativas aos sectores..



PLANO DE CONTAS

I – Disponibilidades

II – Créditos

III - Existências

IV – Imobilizações

V – Débitos

VI – Capital Próprio

VII – Exploração

VIII – Despesas dos serviços 
auxiliares e gerais

IX – Resultados

0 – Contas diversas

VII – Exploração

70 – Serviço de Alojamento

700 – Receitas

701 – Despesas

71 – Serviço de Restaurante

72 – Serviço de Lavandaria

73 – Serviço de Barbearia

74 – Serviço Clínico

75 – Serviço Telefónico

76 – Serviço de Bar

77 – Serviço de Tabacaria e   
Jornais

““Ases da Contabilidade Hoteleira” Ases da Contabilidade Hoteleira” 
MartimMartim NoelNoel Monteiro (1959, RCC)Monteiro (1959, RCC)



“Ases da Contabilidade Hoteleira”
Martim Noel Monteiro (1959, RCC)

Esquema de funcionamento das contas de exploração 
stocks, serviços auxiliares e resultados

Serviço de Alojamento

Serviço de Restaurante

Serviço de Bar

Serviço de Lavandaria

Serviço de Barbearia

Serviço Clínico

Serviço de tabacaria e jornais

Serviço telefónico

Resultados Exploração 

Resultados Exercício

Result. diversos 

Desp. gerais exploração Result. financeiros

RESULTADOS 
EXTRA-EXPLORAÇÃO

Economato

Adega

Capoeira

Serviço cozinha

Desp. Administrativas

Serviço rouparia

Garagem

DESPESAS 
GERAIS

SERV. AUXILIARES: EXPLORAÇÃO: STOCKS:

Fonte: MNM, 1959:240.



Contabilidade HoteleiraContabilidade Hoteleira
A. C. Almeida (A. C. Almeida (1968, 2.ª 1968, 2.ª ed.ed.))

� Julga-se ser a primeira 
obra publicada em Portugal 
sobre esta matéria. A 1.ª 
edição não contém data.

� Lamelas (2004:34) diz 
tratar-se de «um rudimentar 

sistema de escrituração 
monográfica, baseado em 

livros de registo e mapas 

analíticos e centralizados».

Também não fazem referência ao Uniform System of Accounts for Hotels (1926).

Contabilidade HoteleiraContabilidade Hoteleira
C. Neto (1971)C. Neto (1971)

� No Cap. III “Planos de 
Contas Uniformizados” 
critica-se «a contabilização 
separada dos custos 
indirectos, preconizando-se, 
também a sua absorção 
pelos centros de receita, 
pretendendo-se, assim, uma 
uniformização (?) para poder 
fazer comparações com a 
concorrência …» (id., ibid.)



Organização e Contabilidade de Empresas de TurismoOrganização e Contabilidade de Empresas de Turismo
(Hotéis, empresas de transportes e agências de viagens)(Hotéis, empresas de transportes e agências de viagens)

MartimMartim NoelNoel Monteiro Monteiro (1969)(1969)

� Esta obra baseia-se nos apontamentos das cadeiras de Planificação e 

Organização de Empresa Turística e de Contabilidade Aplicada à Empresa 
Turística, regidas pelo autor num curso da especialidade.

� Das 222 pgs., 48 são dedicadas à organização das empresas hoteleiras e 
33 à contabilidade hoteleira.

� Apresenta plano de contas (monista) adaptado às empresas hoteleiras, 
com nomenclatura muito idêntica à do artigo de 1959. Reserva a classe VII
Exploração, para o registo dos proveitos e dos custos e para o apuramento 
do rédito dos serviços/departamentos de exploração (Quartos, Rest.,…) e a 
classe VIII – Serv. auxil. e gerais, para as despesas dos serviços auxiliares
(cozinha, pastelaria, s. telefónico, oficinas) e gerais de exploração.

� Apresenta esquema de funcionamento de contas muito semelhante, em 
que propõe a imputação das despesas dos serviços auxiliares às contas dos 
serviços de exploração, em função das prestações, e o rateio das despesas 
gerais de exploração pelas contas dos mesmos serviços. Porém, o trabalho 
apresenta algum avanço, pois preconiza, em alternativa, um sistema dualista
com a classe IX reservada para a contabilidade analítica de exploração.



“…muitos técnicos de contas debatem- se com dificuldades 
para aplicar aos diversos ramos de actividade em que 
desempenham funções o Plano Oficial de Contabilidade, 
principalmente no que concerne à adaptação do próprio 
«Código de Contas» da contabilidade geral a certos ramos 
da indústria extractiva e de serviços … e, mais do que isso, 
na instituição da contabilidade de custos ou analítica de 
exploração e no seu entrosamento com aquela. […] a 
terminologia usada no POC … em relação a certas 
empresas de prestação de serviços – hotelaria, transportes, 
turismo, ensino, etc. …  é decididamente pobre».

MNM, Planos de Contas Sectoriais, 1979, pp.9- 10.

Planos de Contas SectoriaisPlanos de Contas Sectoriais (1979)(1979)
MartimMartim NoelNoel MonteiroMonteiro



Planos de Contas SectoriaisPlanos de Contas Sectoriais (1979)(1979)
MartimMartim NoelNoel MonteiroMonteiro

� Organização da contabilidade geral – Relativamente às empresas 
hoteleiras apresenta somente sugestões de desdobramento da 
classe 2 – Terceiros e antecipações, em 2111 Hóspedes, 2112 
Passantes e 2113 Agências de viagens.

� Organização da contabilidade de custos ou analítica de exploração

� Considera vantajosa a adopção de um sistema de articulação de 
contas do tipo dualista, segundo o modelo do abandonado 
“Anteprojecto de Plano Geral de Contabilidade” português (segundo 
o autor, muito semelhante ao Plano de Contabilidade francês). 

� Relativamente às empresas hoteleiras: adapta a conta 95 –
Secções e Centros de Custos, subdividindo-a em 951 Secções 
principais, 952 Secções auxiliares, 953 Serviço financeiro, 954 
Serviços sociais, 955 Serviço de alojamento, 956 Serviço de 
alimentação, 957 Serviço de lavandaria e 958 Serviços diversos.



A utilização do USALI A utilização do USALI 

em Portugal e tentativas em Portugal e tentativas 
de adaptação à realidade de adaptação à realidade 

portuguesaportuguesa



UTILIZAÇÃO DO USALI EM PORTUGAL UTILIZAÇÃO DO USALI EM PORTUGAL 
Levantamento efectuado pela AHP em 2006Levantamento efectuado pela AHP em 2006

Junto dos responsáveis Junto dos responsáveis 

financeiros de 220 financeiros de 220 

unidades hoteleiras a unidades hoteleiras a 

operar em Portugal, que operar em Portugal, que 

integravam grupos de 4 integravam grupos de 4 

ou mais unidades.ou mais unidades.

100%100%0%0%0%0%AlentejoAlentejo

33%33%32%32%4%4%AlgarveAlgarve

0%0%36%36%0%0%Estoril e Estoril e 

SintraSintra

46%46%47%47%31%31%Lisboa Lisboa 

CidadeCidade

100%100%0%0%14%14%OesteOeste

0%0%23%23%5%5%BeirasBeiras

0%0%8%8%6%6%Grande Grande 

LisboaLisboa

0%0%6%6%11%11%Norte Norte 

PortugalPortugal

14%14%37%37%25%25%PortoPorto

33%33%18%18%0%0%MadeiraMadeira

0%0%11%11%5%5%AçoresAçores

************************



Tentativas de adaptação do Tentativas de adaptação do USALIUSALI
à realidade portuguesaà realidade portuguesa

�� ““Um Plano de Contabilidade Explicado para a Hotelaria” (1981),Um Plano de Contabilidade Explicado para a Hotelaria” (1981),
de José Lamelas e Carlos Teixeira, Clássica Editora, Lisboa de José Lamelas e Carlos Teixeira, Clássica Editora, Lisboa ––
contém conciliação do sistema analítico contido no então contém conciliação do sistema analítico contido no então 
USAH (7.ª edição) com o POC/77 e adaptação deste à USAH (7.ª edição) com o POC/77 e adaptação deste à 
actividade hoteleira (misto de serviço, indústria e comércio).actividade hoteleira (misto de serviço, indústria e comércio).

�� Anteprojecto doAnteprojecto do “Plano Oficial de Contabilidade para a Indústria “Plano Oficial de Contabilidade para a Indústria 
Hoteleira e Similares” (1987)Hoteleira e Similares” (1987), elaborado pela Direcção Geral do , elaborado pela Direcção Geral do 
Turismo, em colaboração com as associações de profissionais, Turismo, em colaboração com as associações de profissionais, 
apresentado ao Ministério das Finanças apresentado ao Ministério das Finanças –– visava constituir uma visava constituir uma 
base de trabalho consistente para a aprovação de um POC base de trabalho consistente para a aprovação de um POC 
sectorial, baseado no sectorial, baseado no UniformUniform SystemSystem ofof AccountsAccounts for for HotelsHotels. . 

Tinha o apoio da generalidade das associações de profissionaiTinha o apoio da generalidade das associações de profissionais, s, 
entre as quais a Associação dos Hotéis de Portugal (AHP).entre as quais a Associação dos Hotéis de Portugal (AHP).



Perspectivas futurasPerspectivas futuras

� Plano sectorial específico para a hotelaria 
obrigatório,

ou

� Utilização de uma classe disponível no novo 
Sistema de Normalização Contabilística para a 
adaptação da parte analítica do USALI e sua 
conciliação com aquele?
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