
 

 
 

 

A Confiducia disponibiliza serviços de excelência que proporcionam a criação e gestão 

de negócios e empresas. Há mais de 20 anos que habilitamos pessoas – desde 

simples particulares a empreendedores que criam os mais importantes negócios a nível 

mundial – a gerirem o seu negócio como nunca. 

Desde o século passado a Confiducia assistiu e viveu intensas mudanças no seu 

negócio e serviços prestados. A mudança proporciona a oportunidade. A mudança 

sempre esteve na base da evolução dos mercados. 

Para devidamente apoiar os seus Clientes – de profissionais liberais a grandes 

empresas - a Confiducia persegue as melhores práticas de mercado. Mas nesse 

desiderato nunca abdicou ou esqueceu as bases da sua essência: integridade, 

qualidade, comprometimento e inovação. 

  

 

Contabilidade Financeira e Reporting 

O outsourcing dos serviços de contabilidade financeira e reporting é cada vez mais uma tendência global. 

Através do outsourcing dos seus processos financeiros e administrativos, as empresas reduzem custos e flexibilizam 

as suas estruturas, melhorando os seus indicadores financeiros e rácios económicos, em suma o seu desempenho 

global. 

Por outro lado os gestores e empresários concentram o seu esforço de ação no crescimento do seu negócio e nas 

vertentes verdadeiramente críticas da sua operacionalização. 

A Confiducia oferece uma resposta integrada e de excelência, para além do cumprimento das obrigações fiscais, 

assegurando um continuado e integrado serviço de apoio à gestão das empresas, e permitindo aos seus decisores e 

gestores uma maior segurança e rapidez no processo de tomada de decisão. 

Damos suporte nas nossas instalações ou nas dos Clientes, desde micro a grandes empresas disponibilizando 

relatórios de apoio à gestão de acordo com as necessidades dos Clientes. 

 



 

 
 

 

Assessoria Fiscal 

 

De modo a maximizar a eficiência fiscal e rendibilidade da sua empresa, a Confiducia detém competência 

comprovada nas mais diferentes áreas e ramos da fiscalidade. 

  

Estimativas de impostos sobre os lucros (IRC) 

Apuramos os ajustamentos de correção ao resultado líquido contabilístico, nomeadamente custos não dedutíveis, 

benefícios fiscais diversos e variações patrimoniais não refletidas no resultado contabilístico. 

Asseguramos que os nossos clientes beneficiam das oportunidades que um adequado planeamento pode conceder, 

alinhando a estratégia fiscal à realidade do negócio. 

  

Apuramento de Impostos diferidos (ID) 

Apuramos todas as diferenças temporais entre o resultado contabilístico e o resultado fiscal, por forma a determinar 

(quando aplicável) o valor de impostos diferidos que deverão constar das demonstrações financeiras. 

  

Regime Aplicável a Pagamentos a não residentes (DTI) 

Nesta matéria, garantimos aos nossos clientes o cumprimento das respetivas obrigações fiscais em matéria de 

retenção na fonte nos pagamentos efetuados a entidades não residentes, de forma a evitar riscos fiscais. 

  

Operações de reestruturação 

Analisamos as consequências fiscais das operações de reestruturação, em sede dos diversos impostos relevantes, 

para assegurar o cumprimento dos requisitos de tributação em causa. 

  

Tratamento de Imposto do selo (IS) 

Garantimos a correta adoção dos procedimentos relativos a este imposto. 



 

 
 

  

Procedimentos em sede de Imposto Sobre Valor Acrescentado (IVA) 

Verificamos e garantimos a adoção de procedimentos adequados em sede de IVA. Pomos em prática metodologias 

adequadas de recuperação de IVA e alinhamos os procedimentos relativamente às situações de auto liquidação 

deste imposto. 

  

Identificação de oportunidades de melhor eficiência fiscal 

A nossa equipa de profissionais, pela sua experiência e competência, avalia todas as oportunidades de eficiência 

fiscal encontradas, relatando-as aos seus clientes para que possam ter o seguimento apropriado. 

  

No âmbito da assessoria e consultoria fiscal as nossas soluções incluem: 

• Prestação de serviços de outsourcing na área fiscal 

• Consultoria e acompanhamento fiscal regular 

• Revisão de Declarações Fiscais 

• Apoio e acompanhamento de ações inspectivas por parte da Administração Fiscal 

• Representação na fase graciosa do procedimento tributário 

• Apuramento e estimativa fiscal do fecho de contas 

• Estruturação de quadro salarial 

 

 

Recursos Humanos 

 

Na Confiducia não asseguramos a gestão de Recursos Humanos, mas sim o processamento de salários e serviços 

administrativos relacionados. Acreditamos que a gestão de Recursos Humanos se insere no DNA de cada empresa 

e nesse sentido ser gerido no seu seio. 

A delegação dos processos de gestão administrativa de recursos humanos à Confiducia permitirá reduzir custos, 

flexibilizar estruturas, alcançar elevados níveis de serviço e, consequentemente, aumentar a competitividade dos 

nossos clientes. 

  



 

 
 

Payroll Basic 

Consiste na prestação de serviços base da gestão administrativa de recursos humanos, maioritariamente orientada 

para as atividades relacionadas com a execução do processamento salarial e o cumprimento das obrigações legais 

declarativas relacionadas. 

  

Beneficiários 

• Organizações que não possuem internamente competências para assegurar o processamento salarial e 

cumprir todas as obrigações legais declarativas relacionadas; 

• Organizações que pretendem delegar este processo de suporte a profissionais de confiança e concentrar a 

sua atuação no seu negócio. 

  

Âmbito 

• Comunicação da admissão e cessação de trabalhadores junto das Entidades Oficiais (não inclui a 

legalização de trabalhadores estrangeiros); 

• Manutenção do cadastro de pessoal em suporte informático; 

• Processamento de salários e emissão dos respetivos recibos de remunerações; 

• Cálculo do valor a pagar pela contratação e cessação do vínculo laboral; 

• Emissão mensal de mapas resumo do processamento salarial; 

• Emissão mensal do mapa de transferências bancárias para pagamento aos trabalhadores; 

• Envio mensal da declaração de remunerações para a Segurança Social e comunicação da importância 

devida para pagamento da Taxa Social Única; 

• Envio mensal da Declaração Mensal de Remunerações (DMR) com a informação dos rendimentos do 

trabalho processados a cada trabalhador, nos termos previstos na legislação; 

• Emissão da declaração anual de rendimentos (IRS) para cada trabalhador; 

• Emissão de mapa de remunerações para a seguradora para efeitos do seguro de acidentes de trabalho; 

• Elaboração anual do Relatório Único (mediante orçamento específico); 

• Elaboração de relatórios de gestão e respostas a inquéritos de recursos humanos (mediante orçamento 

específico). 

  

  

http://www.moneris.pt/dados.php?ref=rh-classico


 

 
 

Payroll Plus 

Consiste na prestação de serviços mais amplos da gestão administrativa de recursos humanos, maioritariamente 

orientada para as atividades relacionadas com a execução do processamento salarial e o cumprimento das 

obrigações legais inerentes, a monitorização de prazos e limites legais aplicáveis à gestão de férias, contratos de 

trabalho a termo e gestão da formação, a monitorização das obrigações no âmbito da medicina do trabalho, e a 

intermediação com parceiros externos do cliente. 

  

Beneficiários 

• Organizações que não possuem internamente competências para identificar, gerir e cumprir as obrigações 

no âmbito da gestão administrativa de recursos humanos; 

• Organizações que pretendem delegar este processo de suporte a profissionais de confiança e concentrar a 

sua atuação no seu negócio. 

  

Âmbito 

Aos serviços basicos acrescem outras atividades de valor acrescentado no âmbito da gestão administrativa de 

recursos humanos, como sejam: 

• Monitorização do cumprimento dos requisitos legais aplicáveis à gestão das férias dos trabalhadores; 

• Monitorização do cumprimento dos prazos legais para a contratação e cessação de trabalhadores com 

contratos individuais de trabalho a termo resolutivo; 

• Monitorização do cumprimento dos requisitos legais aplicáveis à formação profissional; 

• Monitorização do cumprimento das obrigações previstas no âmbito da medicina do trabalho, 

nomeadamente: exames médicos de admissão, exames médicos periódicos e exames médicos ocasionais; 

• Apoio na resposta aos inquéritos estatísticos das entidades oficiais competentes; 

• Intermediação com parceiros externos do cliente (empresas de Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho, 

advogados, consultores financeiros, entre outros). 

 

Serviços excluídos 

• Preparação e condução de processos disciplinares; 

• Pareceres técnico-jurídicos; 

• Contencioso laboral, fiscal, civil ou criminal; 

http://www.moneris.pt/dados.php?ref=rh-plus


 

 
 

• Redação de contratos de trabalho, outros acordos, denúncias e demais minutas de comunicação de cariz 

laboral. 

No entanto, estes serviços poderão ser assegurados através de parceiros externos, através de um sistema de 

intermediação, sempre que solicitados pelo cliente. 

 

Consultoria 

Apoios e Incentivos 

Apoio à Gestão 

A nossa equipa de Apoio à Gestão apoia as empresas que pretendem concretizar os seus investimentos, 

na elaboração de projetos fundamentados que asseguram uma correta análise do retorno esperado. 

Para isso, é fundamental o desenvolvimento de Estudos de Viabilidade Económica e Financeira, bem como a 

construção de sólidos e detalhados Planos de Negócio, que avaliam a rentabilidade dos investimentos, o potencial 

de atratividade e riscos subjacentes do negócio, servindo de suporte à decisão dos investidores. 

Desta forma, a empresa fica ainda dotada de um instrumento através do qual, de uma forma mais célere e ágil, pode 

enquadrar o projeto num pedido de apoio no âmbito de programas comunitários, ou até mesmo num dossier de 

análise de crédito. 

Os serviços disponíveis são: 

• Elaboração de Planos de Negócio; 

• Elaboração de Estudos de Viabilidade Económico-Financeira; 

  

Funding 

A área de Funding apoia as empresas no enquadramento dos seus projetos de investimento em sistemas de 

incentivos ou crédito disponíveis no mercado. 

Disponibiliza um serviço de instrução de processos de candidatura, bem como a sua monitorização, garantindo 

eficácia na implementação dos projetos. 

 

A oferta de serviços caracteriza-se da seguinte forma: 



 

 
 

• Enquadramento de investimentos para financiamento no âmbito de fundos nacionais, comunitários e 

internacionais 

• Instrução de processos de candidatura a fundos nacionais, comunitários e internacionais e respetiva 

monitorização 

• Preparação de dossiers para obtenção de crédito e respetiva negociação junto de instituições financeiras 

• Preparação de dossiers para angariação de capital e respetiva negociação junto de potenciais investidores 

 

Reestruturações 

 

Normalmente associada a mudanças de propriedade da empresa ou a mudanças significativas no negócio, a 

Reestruturação constitui-se como instrumento transversal às nossas áreas de Apoios e Incentivos, Avaliações, 

e Fusões e Aquisições. 

Por outro lado, sendo a Reestruturação um ato de reorganização das estruturas de uma empresa com a finalidade 

de torná-la mais rentável, ou melhor organizada, para suas necessidades atuais e futuras, torna-se um instrumento 

fortemente utilizado também na nossa área de estudos e projetos. 

A Reestruturação pode assim revestir-se de duas formas essenciais: 

• Reestruturação empresarial, abrangendo diversas áreas da empresa no sentido de tornar os seus 

processos mais eficientes e melhorar os níveis de rentabilidade. 

• Reestruturação financeira, focada apenas numa renegociação de dívida que permita à empresa equilibrar 

o esforço de tesouraria num período crítico. 

  

Processos de Reestruturação Empresarial 

Os processos de Reestruturação Empresarial têm por objetivo tornar a empresa mais competitiva. A tónica está na 

vertente económica. 

São processos que podem surgir na sequência de processos de transação, visando um reposicionamento 

estratégico da empresa de acordo com os objetivos da nova estrutura societária. 

Muitas vezes estão na base de processos de turnaround económico, em consequência de uma contração ou 

alteração significativa de mercado com forte impacto económico na atividade da empresa. 

A Confiducia apoia o empresário através da prestação dos seguintes serviços: 

• Análise da viabilidade do negócio, sob as perspetivas económica e financeira; 

http://www.moneris.pt/dados.php?ref=apoios-e-incentivos
http://www.moneris.pt/dados.php?ref=avaliacoes
http://www.moneris.pt/dados.php?ref=fusoes-e-aquisicoes


 

 
 

• Elaboração do Plano de Negócio em Reestruturação; 

• Apoio na angariação de capital, quando aplicável (área de Apoios & Incentivos); 

• Apoio em transações de capital, quando aplicável (área de Fusões & Aquisições). 

 

Processos de Reestruturação Financeira 

Os processos de Reestruturação Financeira têm por objetivo alcançar uma estrutura financeira equilibrada através 

do ajustamento do serviço da dívida. A tónica está na vertente financeira. 

São processos que surgem muito associados a ambientes judiciais, como é o caso do Processo Especial de 

Revitalização (PER) e o Processo de Insolvência com Recuperação, mas também a ambientes extra judiciais, como 

é o caso do SIREVE. 

A Confiducia apoia o empresário através da prestação dos seguintes serviços: 

• Análise da viabilidade do negócio, sob a perspetiva financeira; 

• Elaboração do Plano de Revitalização para empresas economicamente viáveis, que atravessam períodos 

de stress financeiro; 

• Elaboração do Plano de Recuperação para empresas em Processo de Insolvência; 

• Negociação do Plano junto dos principais credores; 

• Acompanhamento da implementação do Plano a nível operacional, contabilístico e fiscal. 

 

Avaliações 

O valor das empresas não é estático, ficando sujeito às oscilações verificadas em determinadas variáveis, 

prevalecendo o subjetivo face ao objetivo. 

De forma a ajudar os nossos clientes a compreenderem o valor das suas empresas e negócios, disponibilizamos um 

serviço de avaliação proporcionado e desenvolvidos por profissionais com elevada experiência e dotados de skills 

próprias nesta área. 

Assim, a avaliação de empresas e negócios consiste no processo usado para apurar do valor de uma determinada 

entidade, seja ela comercial, industrial, de serviços ou ainda de investimento, que tem como intuito exercer uma 

atividade económica. 

  



 

 
 

Avaliação patrimonial 

Avaliam-se individualmente os ativos e os passivos da entidade, incluindo os não contabilizados (ativos e passivos 

contingentes), utilizando-se um determinado critério de valorimetria para cada um deles. 

Nesta ótica de avaliação podem ser utilizados vários critérios, nomeadamente o valor de liquidação, o valor 

contabilístico, o valor de substituição e o justo valor de mercado. 

  

Avaliação pelo rendimento atualizado 

Nesta ótica de avaliação considera-se que o valor da empresa depende dos rendimentos futuros que pode gerar, os 

quais são atualizados ao momento em que é efetuada a avaliação. 

Poderão ser utilizados vários métodos, destacando-se: 

• Atualização dos dividendos (utiliza-se geralmente para avaliar participações minoritárias); 

• Atualização dos fluxos de caixa (estimam-se os fluxos de caixa futuros e atualizam-se ao custo do capital). 

  

Fusões e Aquisições 

As Fusões e Aquisições são atualmente uma importante área no mundo dos negócios. 

Muitas empresas líderes de hoje, fizeram o seu percurso recorrendo ao M&A e no futuro, as Fusões e Aquisições 

manter-se-ão como um instrumento importante das empresas que pretendem ser líderes. 

Assessoria na Compra e Venda 

Apoiamos na: 

• Seleção de potenciais alvos e investidores; 

• Avaliação, análise de sensibilidade e identificação de sinergias; 

• Assessoria no processo de negociação; 

• Elaboração de sumário de negócio (teaser), relatório confidencial de negócio (information memorandum) e 

apresentações; 

• Coordenação dos processos de Due Diligence (financeiro, fiscal, jurídico e outros); 

• Assessoria no processo de angariação e negociação do financiamento da transação; 

• Coordenação com os assessores jurídicos (e outros) dos aspetos económicos e financeiros a incluir nos 

contratos finais. 

   



 

 
 

 

 

 

Distressed M&A 

Stress financeiro é normalmente um evento imprevisto que poderá provocar uma operação de M&A e que segue um 

processo distinto do comum. 

Uma ação rápida na avaliação e articulação dos pontencias benefícios ajuda a minimizar os riscos percebidos de 

uma empresa em dificuldades, seja dentro ou fora dos tribunais. O processo de venda deve ser documentado com 

rigor e comunicado a uma ampla e diversificada gama de partes interessadas, como fornecedores e colaboradores. 

A avaliação da empresa requer modificações nos processos convencionais, com a capacidade de se aplicar os 

fatores únicos para determinar a valorização de vários ativos tangíveis e intangíveis. 

  

MBO 

Quando os proprietários de uma empresa desejam alienar toda ou parte da mesma muitas vezes é possibilitada a 

oportunidade de comprar à equipa de gestão. Embora esta seja uma perspetiva animadora para a equipa de gestão 

e para o proprietário, a maioria não possui a experiência necessária para fechar a transação. 

  

Private Equity e Venture Capital 

Através de uma abordagem personalizada, construímos relações com as sociedades de capital de riscos e outros 

investidores, através de uma abordagem personalizada, procurando garantir que os nossos clientes acedem às 

fontes de financiamento e aos instrumentos de capital que mais se adequam às suas necessidades. 

  

Real Estate Advisory 

Caso esteja a considerar retirar capital investido em ativos imobiliários, nomeadamente com o objetivo de 

reinvestimento no core business, diversificação do negócio ou amortização de dívida já contratada. Podemos 

também apoiá-lo na otimização da estrutura de capital e/ou balanço e no financiamento de projetos imobiliários de 

grande dimensão ou ainda assessorá-lo na reestruturação de dívida associada a ativos imobiliários. 

  



 

 
 

Due Diligence 

A Due Diligence surge após a assinatura da Oferta Não Vinculativa, sendo normalmente uma das condições prévias 

à realização do negócio entre as partes. Nela o investidor tenta atenuar a assimetria de informação que possa existir 

entre ele, a gestão e o vendedor, por forma a assegurar a total compreensão e conhecimento da situação atual da 

entidade, do potencial do negócio e dos riscos presentes e futuros inerentes ao mesmo. 

Realizamos a Due Diligence que abrange a área financeira, contabilística e fiscal e que deve obrigatoriamente ser 

preparada de acordo com as características da entidade ou do negócio em análise.  

 

Links Úteis 

 

 

PORTUGAL 

  

Organismos reguladores 

• BP - Banco de Portugal 

• CMVM - Comissão do Mercado de Valores Mobiliários 

• CNC - Comissão de Normalização Contabilística 

• ISP - Instituto de Seguros de Portugal 

• OCC - Ordem dos Contabilistas Certificados 

• OE - Ordem dos Economistas 

• OROC - Ordem dos Revisores Oficiais de Contas 

  

Outros sites úteis 

• Empresa na Hora 

• Instituto dos Registos e do Notariado 

• Portal da Empresa 

• Portal da Justiça 

• Portal das Finanças 

• Portal do Cidadão 

• Segurança Social 

• AICEP - Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal 

http://www.bportugal.pt/
http://www.cmvm.pt/cmvm
http://www.cnc.min-financas.pt/
http://www.isp.pt/NR/exeres/97C24D91-5FD7-4874-9D7D-FFE049D206D9.htm
http://www.otoc.pt/pt/
http://www.ordemeconomistas.pt/
http://www.oroc.pt/
http://www.empresanahora.mj.pt/
http://www.irn.mj.pt/sections/inicio
http://www.portaldaempresa.pt/cve/pt
http://publicacoes.mj.pt/
http://www.portaldasfinancas.gov.pt/
http://www.portaldocidadao.pt/PORTAL/pt
http://www.seg-social.pt/
http://www.portugalglobal.pt/PT/Paginas/Home.aspx


 

 
 

• IAPMEI- Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação 

• IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional 

• INE- Instituto Nacional de Estatistica 

• GEP - Gabinete de Estratégia e Planeamento 

• MF - Ministério das Finanças 

• SEF - Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 

• STJ - Supremo Tribunal de Justiça 

• UE - União Europeia 

http://www.iapmei.pt/
http://www.iefp.pt/Paginas/Home.aspx
http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_main
http://www.gep.mtss.gov.pt/
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/dgci
http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-das-financas.aspx
http://www.sef.pt/portal/v10/PT/aspx/page.aspx
http://www.stj.pt/
http://www.europa.eu/

