
ComogestSnc 
Contabilidade geral, analítica, contas correntes, pública. 

é uma solução para o processamento de contabilidade organizada tal como é definido no novo Siste-

ma de Normalização Contabilística (SNC).  

 

Foi desenvolvido com o objetivo de satisfazer a organização e planificação contabilística e financeira 

de qualquer empresa industrial, comercial ou qualquer outra, bem como os contabilistas, técnicos 

oficiais de contas, revisores oficiais de contas, gabinetes de contabilidade e demais profissionais da 

área contabilística, financeira e fiscal.  

Incluem-se entre as características do sistema básico: 

- Integração de dados de outras aplicações de contabilidade através do ficheiro SAF-T. 

- Integração de dados através de um ficheiro texto gerado por outras aplicações de faturação. 

- Controlo de tarefas e obrigações (ex: escritas lançadas, declarações enviadas, etc) 

- Integração de faturas através do ficheiro SAF-T. 

- Conciliação automática através de extrato em excel dos bancos. 

- Reembolso de iva       

- Mapas recapitulativos                                                    

- Apuramento automático de resultado  

- IES       

- Multiempresa e multiutilizador.                                                               

- Geração de qualquer tipo  mapa em excel. 

DEMONSTRAÇÕES: 

Demonstrações da solução ComogestSNC podem ser 

solicitadas à Comograma ou em qualquer revendedor 

autorizado sem qualquer compromisso de aquisição. 

CONTATOS: 

Urb. Vale Verde Lote 34 Loja – 3040 Coimbra  

Telefone 239 802 340 

mail@comograma.pt - www.comograma.pt 

OUTRAS FUNCIONALIDADES: 

 Módulos adicionais permitem ainda efetuar:  

- Relatório de gestão pré-configurado pelos tópicos essenciais 

tal como vem definido no Código das Sociedades Comerciais; 

- Anexo ao balanço e à demonstração de resultados pré-

configurado pelos tópicos tal como vem definido no SNC apro-

vado por diploma legal;  

- Suporte magnético da Declaração Periódica de IVA + Reembol-

so para entrega no site da DGCI; 

- Suporte magnético da IES/DA para entrega no site da DGCI;  

- Geração do ficheiro SAF-T PT . 

CLIENTES ALVO E POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO: 
A aplicação ComogestSnc pode ser utilizada por qualquer em-

presa ou entidade que disponha ou deva dispor de contabilida-

de organizada tal, como vem definido na lei, e por profissionais 

e gabinetes das áreas de contabilidade, consultadoria, finanças 

e fiscalidade. Pode ser ligada a vários sistemas de bases de 

dados em rede e poderá ser expandida em função do cresci-

mento necessidade de cada um.  

SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE: 

Desde o nosso inicio em 1994, que nos especializamos em solu-

ções informáticas de gestão. Dispomos de um qualificado qua-

dro de pessoal capaz de garantir o suporte e apoio necessário  

para que o seu negócio tire o máximo rendimento desta solu-

ção. 

FACILIDADES DE AQUISIÇÃO: 

Para que a nossa solução possa estar disponível cada vez mais 

a um maior numero de clientes, estabelecemos algumas parce-

rias com marcas conceituadas que oferecem qualidade, garan-

tia e facilidade de aquisição. 
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