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• Orgulhamo-nos da nossa
EXPERIÊNCIA
• Pautamo-nos por padrões de
RIGOR
• Primamos por atuar com
COMPETÊNCIA
• Procuramos continuamente o
CONHECIMENTO

• Serviços Contabilísticos
• Assessoria Fiscal
• Auditorias e Qualidade
• Candidaturas a projeto

CONTABILIDADE
Efetuamos serviços contabilísticos para
pequenas e médias empresas, empresários em nome individual,
profissionais liberais, IPSS, administração local, entre outras
organizações:
• Contabilidade Geral e Contabilidade Analítica;
• Acompanhamento da legislação em vigor;
• Análise e aconselhamento sobre normas contabilísticas;
• Recolha e entrega de documentos nas instalações da empresa.

FISCALIDADE
E CONSULTORIA
Executamos serviços e prestamos consultoria
relacionados com assuntos de fiscalidade:

• Reporting e cumprimento de obrigações fiscais (IVA, IRC,
IRS,TSU);
• Enquadramento e análise fiscal de entidades, processos,
operações ou negócios;
• Acompanhamento da legislação em vigor;
• Organização do Dossier Fiscal.

AUDITORIAS
E QUALIDADE
Na sua vertente de auditoria e qualidade, o
escritório pretende efetuar auditorias, inquéritos
e inspeções com o objetivo de apreciar e avaliar
o desempenho e a gestão administrativa dos próprios
serviços, adquirindo um papel fundamental na melhoria
contínua do sistema de controlo interno, quer através da
identificação de erros, quer através da elaboração de propostas
para a sua resolução. E ainda, contribuir para a melhoria da qualidade, elaborando
instrumentos que garantam um maior rigor, tanto na simplificação
de processos e procedimentos, como na concretização de tarefas e documentos.
A Qualidade é uma aposta estratégica. Cumpri-la introduz vantagens, quer ao nível
do aumento da eficiência que a melhoria nos processos permite, quer pela
contribuição para o reforço da confiança e da imagem dos serviços.
A Qualidade permite testar a conformidade dos nossos processos de trabalho
através da existência de normas que para além dos benefícios internos para a
entidade, seus funcionários e colaboradores, constitui um importante fator de
diagnóstico.

APOIO À GESTÃO
DOS NEGÓCIOS
Embora como complemento, e em
estreita relação com a Contabilidade, acrescentamos
um serviço de mais-valia
para a Gestão de qualquer Empresa:
Gestão de tesouraria da empresa;
• Estudos económicos e financeiros;
• Análise periódica da situação económico-financeira, contabilística e
fiscal da empresa.
Gestão de Recursos Humanos:
• Serviços Processamento de Salários;
• Emissão de recibos e mapas de vencimento;
• Elaboração de resumo do processamento (estatísticas de absentismo,
férias, horas extra);
• Comunicações com a Segurança Social e ACT;
• Elaboração de mapas de férias;
• Elaboração de Horários de Trabalho...

CANDIDATURA
A PROJETOS
DE INVESTIMENTO
Elaboramos candidaturas a projetos financiados em
vários domínios, dando suporte às necessidades dos nossos
clientes/parceiros.
Pensamos soluções em função das necessidades concretas da
organização e dos seus projetos.
Os nossos serviços incluem:
• Recolha de dados e de informação relativos à organização e ao projeto;
• Análise de soluções face às características da intervenção em causa;
• Elaboração de estudos de viabilidade económica, quando aplicáveis;
• Colaboração com outros técnicos envolvidos face aos requisitos técnicos da
candidatura;
• Colaboração com os juristas face aos requisitos de contratação pública aplicáveis;
• Elaboração da candidatura no Portal PORTUGAL2020;
• Acompanhamento à execução do Projeto, através da preparação dos Pedidos;
• Financeiros e dos Relatórios de Execução;
• Colaboração nas comunicações e/ou visitas do Programa financiador.

.... E AINDA
• Representação Fiscal;
• Aconselhamento e procedimentos para questões relacionadas
com a administração fiscal.

A Sempre a Evoluir Consultores foi criada em 2007.
A nossa equipa é composta por profissionais altamente qualificados, atentos e
certificados, que acompanham a atividade de cada cliente e têm a capacidade de
responder rapidamente a qualquer solicitação.
A larga experiência que possuímos nas áreas da Contabilidade, Fiscalidade,
Recursos Humanos, Gestão Administrativa e Consultoria Fiscal permite oferecer um
serviço de excelência, garantindo um acompanhamento personalizado e flexível
adaptado às necessidades de cada cliente.
No sentido de alargar os nossos serviços, operamos também na parceria com
Empresas de Formação, Sociedades de Advogados, Cartórios Notariais e empresas
especializadas noutras áreas, assegurando, assim, um serviço eficaz e completo.
Trabalhamos para que os nossos clientes possam libertar-se das preocupações
tributárias, fiscais, legais... e possam dedicar-se plenamente aos seus negócios.

• Serviço de excelência
• Melhoria continua do serviço
• Satisfação do cliente
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