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1. A PKF
Internacional
A PKF é uma rede global de firmas legalmente independentes unidas por um
compromisso comum com a qualidade, integridade e a transparência, num
ambiente regulatório complexo. Somos dedicados e entusiasmados em
construir relações de longo-prazo, baseadas no trabalho em equipa, confiança
e profundo entendimento dos negócios e contextos dos nossos clientes.
Onde quer que se encontre no mundo, enfrentamos os mesmos desafios,
disrupção de mercados e tecnológica, incerteza política e regulatória e, a
necessidade de estar preparado para responder eficazmente.
Para enfrentar estes desafios e prosperar é necessária convicção. E a
convicção nasce com a confiança e as relações que se criam. É por isso que
as nossas firmas independentes colaboram abertamente e se movem
rapidamente para lhe inspirar confiança. Para abrir um horizonte de
possibilidades para o crescimento e desenvolvimento do seu negócio.
Somos a dianteira em compliance e, especializados em disponibilizar serviços
de auditoria, contabilidade, fiscalidade e consultoria, tanto para entidades
nacionais como internacionais.
Portanto descanse, onde quer que se encontre e quaisquer que sejam as suas
necessidades, a nossa rede irá colaborar para lhe disponibilizar soluções de
forma profissional e atempada.
PKF PORTUGAL
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2. A PKF em Portugal e Países Africanos
de Língua Oficial Portuguesa
PORTUGAL

Construir relações baseadas na confiança é da maior importância para nós. A
satisfação dos clientes é a nossa métrica de sucesso. Guiamos os nossos clientes por
processos complexos de uma forma simples, adequada e descomplicada. Permitindolhe mais tempo para se focar no que é importante – a gestão do seu negócio.

MADEIRA

Oferecemos um amplo leque de serviços, para diversos sectores de atividade, o que
nos torna capaz de enfrentar as mais exigentes necessidades dos clientes. A nossa
habilidade única de procurar entendimentos e consensos mútuos decorre da nossa
experiência de trabalho num ambiente internacional.
Junto ao oceano Atlântico, Portugal é o país europeu mais ocidental, sendo composto
pelo território continental e os arquipélagos dos Açores e Madeira.
Temos escritórios em Lisboa e Porto (Portugal continental), Funchal (Ilha da Madeira),
Luanda (Angola), Maputo (Moçambique), Sal (Cabo Verde) e São Tomé e Príncipe
(São Tomé).

CABO VERDE

SÃO TOMÉ E
PRÍNCIPE
MOÇAMBIQUE
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130

escritórios

profissionais

PKF PORTUGAL

7º
entre as firmas de
auditoria e consultoria em
Portugal

ANGOLA
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3. Os nossos serviços em
Portugal e PALOP (não exaustivo)
Contabilidade (ERP Primavera ou ERP Microsoft Dynamics NAV) |
Processamento de salários e descontos | Faturação e cobranças

Revisão Legal de Contas | Auditoria interna | Procedimentos acordados |
Compilação e conversão de demonstrações financeiras l Auditorias com
finalidades especiais l Revisão e implementação de sistemas de controlo interno

Desenvolvimento de aplicações web/mobile - Outsystems |
Analytics & Business Intelligence | Transformação digital
(Cloud, IoT, E-Billing) | Faturação Eletrónica (Generix
Group) | Cibersegurança | Gestão de projetos & programas
| Estratégia & arquitetura de TI | Outsourcing do
departamento de informática | Business Process
Management | Avaliações de ativos fixos | Balanced
scorecard | Sistemas de planeamento e reporting | RGPD
(regulamento de proteção de dados) | Outsourcing da
função RH | Recrutamento e seleção | Revisão e
desempenho organizacional | Formação e desenvolvimento
de planos de formação | Coaching | Gestão da mudança

Auditoria

Consultoria em TI,
RH e Gestão

*
*

Qualidade,
Ambiente e
Respons.
* Social

Preparação para certificação (qualidade, segurança de
informação, sistemas integrados, gestão do risco,
segurança alimentar) | Auditoria a fornecedores |
Elaboração de relatórios de acordo com diretrizes
Global Reporting Initiative

Portugal 2020 | Incentivos fiscais | Horizon 2020 | Definição de estratégia |
Identificação de consórcios | Acompanhamento de projetos aprovados | Apoio
técnico e financeiro
PKF PORTUGAL

Contabilidade

Assessoria Fiscal

Soluções
integrais para
o seu negócio
Corporate
Finance

Incentivos

Advisory &
Restructuring

Preparação e revisão de declarações fiscais |
Estruturação fiscal | Due diligence fiscal | Preços de
transferência | IVA (pro rata / reembolsos;
recuperação; registo) | Permuta de ações / Entrada
de ativos | IRT e planeamento fiscal | Alojamento
local | Representações fiscais

Fusões e aquisições | Capital raising (montagem e gestão de
programas de papel comercial, fundos de investimento
alternativo) | Assessoria em dívida | Mercado de capitais |
Suporte a transações (preparação para a venda, due
diligence financeira, modelos e planos de negócios para
investimento ou reestruturação, project finance) | Compliance
financeiro (avaliações, PPA, arbitragem, estudos de
viabilidade económico-financeira)

Reestruturação e Turnaround (serviços de reestruturação, assessoria para a
restruturação de crédito ou em situações de crise, acompanhamento e monitorização de
processos de insolvência ou PER) | Sistema de gestão de risco [ERM] (apoio na
implementação de sistemas de gestão de risco; desenvolvimento e implementação de
modelos para risco de crédito; governance, políticas e controlos) | Fintech &
transformação digital (due diligence para investimento, due diligence operacional [não
financeira])
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4. Contactos | Serviços
TI, RH, Gestão
Auditoria

Contabilidade

Assessoria Fiscal

(Consultoria)

TIAGO ROCHA
Coordenador da Linha de Serviço &

LUIS COMPOETE
Co-Coordenador da Linha de Serviço

JOSÉ PARADA RAMOS
Coordenador da Linha de Serviço

PAULO RODRIGUES
Coordenador da área de

escritório do Porto
tiago.rocha@pkf.pt

luis.compoete@pkf.pt

paradaramos@pkf.pt

Consultoria & das Sub-Linhas de
Serviço TI e Gestão
paulo.rodrigues@pkf.pt

LOURENÇO LOBO
MÁRIO JERÓNIMO
Coordenador do escritório de Lisboa
mario.jeronimo@pkf.pt

Co-Coordenador da Linha de Serviço
lourenco.lobo@pkf.pt

FERNANDA MARTINS
Coordenadora da Sub-Linha de
Serviço RH
fernanda.martins@pkf.pt

Corporate Finance

Advisory Restructuring

Incentivos

Qualidade, Ambiente &
Segurança Alimentar

LUIS MALTEZ
Coordenador da Linha de Serviço

HUGO CAETANO
Coordenador da Linha de Serviço

ANDREIA ALVES
Coordenador da Linha de Serviço

SOFIA MORENO
Coordenador da Linha de Serviço

luis.maltez@pkf.pt

hugo.caetano@pkf.pt

andreia.alves@pkf.pt

sofia.moreno@pkf.pt

PKF PORTUGAL
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5. Contacts | Localizações
ROBERTO FIGUEIRA
roberto.figueira@pkf.pt
+351 291 214 810
Rua Ivens, Edifício D. Mécia, 2º piso,Salas e J,
9000 – 046 Funchal, Madeira - Portugal
PORTUGAL, MADEIRA

CABO VERDE

ROBERTO FIGUEIRA
roberto.figueira@pkf.pt
+238 595 97 39
Edifício Bazamor – Rua 1º de Junho, 59
Ilha do Sal – Cabo Verde

PKF PORTUGAL

JOSÉ SOUSA SANTOS
sousasantos@pkf.pt
+351 213 182 720
Avenida 5 Outubro, 124, 7º Piso,
1050 - 061 Lisboa – Portugal

TIAGO ROCHA
tiagorocha@pkf.pt
+351 226 199 430
Avenida da Boavista, 3521, Sala 507,
4100 - 139 Porto – Portugal

PORTUGAL, LISBOA

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

LOURENÇO LOBO
lourenco.lobo@pkf.pt
+239 992 74 21
Campo de Milho, Caixa Postal 396,
São Tomé, São Tomé e Príncipe

PORTUGAL, PORTO

ANGOLA

TIAGO ROCHA
tiagorocha@pkf.co.ao
+244 932 225 030
Edifício Presidente Business Center
Largo 17 Setembro, 3, 3º Piso, Sala 302,
Luanda - Angola

MOÇAMBIQUE

RICARDO COELHO
ricardo.coelho@pkf.co.mz
+258 214 833 54/5
Avenida Julius Nyerere, 914, 3º Dto,
Maputo – Moçambique
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PKF Portugal
Avenida 5 Outubro, 124, 7º piso, 1050-061 Lisboa – Portugal
T: +351 213 182 720
PKF, Lda is a member firm of the PKF International Limited family of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions on the part
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