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A Valorgest 

Quem Somos  
Somos uma empresa prestadora de serviços na área de assessoria em gestão, englobando produtos e serviços que 
proporcionam aos nossos clientes a tomada de decisões mais suportadas em melhores práticas, através de ferramentas 
de suporte à decisão e a processos de gestão inovadores, fundamentais à eficiência e produtividade do seu negócio.  

Missão 
A Valorgest tem como missão prestar serviços de assessoria de excelência aos gestores das organizações empresariais 
e institucionais. Para atingir estes objetivos, selecionámos para si um conjunto de produtos - disponibilizando as 
melhores e mais inovadoras ferramentas de suporte à decisão para permitir maior eficiência - e serviços - otimizando 
os processos de gestão para aumentar a produtividade. 

Valores 
INOVAÇÃO, INTEGRIDADE, VISÃO, RIGOR, QUALIDADE, EXCELÊNCIA – são a base do nosso código de conduta e orientam 
o comportamento dos nossos técnicos e os seus métodos de trabalho. Cultivamos a busca constante do conhecimento, 
procurando sempre as melhores soluções para os desafios que as organizações nos colocam. 

Abordagem SMART CLOSE 

A nossa forma de trabalho baseia-se na metodologia SMART CLOSE, desenvolvida e aperfeiçoada por toda a equipa da 
Valorgest, assegurando total consistência na abordagem aos seus projetos em diferentes setores de atividades.  
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Parcerias 

Porque juntos conseguimos oferecer mais e melhores serviços, a Valorgest estabeleceu várias parcerias, quer nacionais, 
quer internacionais: 

 

 EPM International - rede multinacional de especialistas em Corporate 
Performance Management 

 
 

 

 

 Sistemas de Informação 

 

 

 

 Apoio a projetos de investimento 

 

 

 Serviços de contabilidade 
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Clientes 

Ao longo dos 12 anos de atividade, a Valorgest prestou serviços a uma vasta rede de clientes, de diferentes dimensões 
e setores. Alguns exemplos, representativos de diferentes áreas de negócio: 

 

Grupos 
empresariais 

 

soluções de reporte 
consolidado 

 PME’s 
 

 
soluções de gestão do 
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empresarial 
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Produtos 

Planos de negócio  

A preparação de um plano de negócio apresenta-se como uma decisão adequada de gestão 
sempre que se pretenda: 

 Suportar decisões de investimento que, pela sua relevância, tenham associado um risco que deve ser medido 
e minimizado a médio / longo prazo 

 Suportar, controlar e avaliar a implementação de decisões estratégicas das organizações 
 Apoiar pedidos de financiamento bancário, utilizando o plano de negócio como documento demonstrativo da 

viabilidade do projeto de investimento, com a correspondente redução do risco associado ao mesmo e, deste 
modo, com maior probabilidade de aprovação e melhores condições de financiamento. 

Projetos Portugal 2020 
A experiência dos nossos técnicos na preparação de estudos de análise de viabilidade 
económico-financeira de projetos de candidatura a fundos comunitários, permite-nos 
acrescentar valor aos projetos concebidos pelas empresas, acompanhando-os não só na fase de 
candidatura, mas também na fase de execução dos projetos, assessorando as empresas na 
gestão e controlo dos mesmos. 

Modelos de reporte de gestão  
A Valorgest tem nos seus quadros técnicos experientes na conceção e desenvolvimento de 
sistemas integrados de análise, suporte à decisão e reporte financeiro interno e externo para 
empresas: 

 Utilizando processos de análise financeira inovadores, centrados na análise de valor para os acionistas 
 Melhorando a qualidade e relevância da informação produzida 
 Reduzindo o calendário de relato de gestão, automatizando os processos 
 Integrando num único modelo os processos de relato do orçamento, de projeções e de informação real, 

assegurando total flexibilidade na sua utilização e manutenção. 

Orçamentos de exploração 
Um orçamento de exploração rigoroso e devidamente atualizado é uma ferramenta de gestão 
de curto prazo fundamental para reduzir os riscos do negócio e simultaneamente avaliar a 
gestão corrente dos responsáveis pela execução da mesma.  

A Valorgest pode assessorar a sua empresa propondo modelos adaptados ao seu negócio e antecipando a necessidade 
de diferentes decisões de gestão perante factos económicos e financeiros diferentes dos previstos. 
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Serviços 

Controlo de gestão 
 

Análise financeira e suporte às decisões de gestão 

A Valorgest está preparada para funcionar como parceira da sua organização, suportando as 
suas decisões de gestão com análise económica e financeira baseada em técnicas de gestão 
financeira inovadoras, utilizadas em empresas de referência. 

A existência de manuais de políticas e procedimentos atualizados e dirigidos para as especificidades de cada negócio 
são uma das ferramentas de gestão e controlo interno mais eficientes para as empresas. 

A experiência adquirida dos técnicos da Valorgest na elaboração de manuais de procedimentos garante um trabalho 
final de qualidade, com vantagens visíveis em termos de produtividade do trabalho e redução dos riscos do negócio. 

Os nossos técnicos estão habilitados para o apoiar nas várias vertentes operacionais da empresa: 

 Identificação de medidas de redução de custos 
 Otimização de gestão de inventários 
 Gestão de tesouraria 
 Negociação bancária 

Planeamento estratégico 
 

Análise e conceção estratégica do negócio 

Prepare-se para os novos desafios que a nova economia lhe coloca, reavaliando a estratégia do 
seu negócio, antecipando decisões em relação ao mercado, obtendo deste modo ganhos 
concorrenciais significativos. 

Os nossos técnicos estão preparados para o assistir na elaboração e/ou revisão da sua 
estratégia, dinamizando o seu negócio e acrescentando valor. 
 

Reengenharia dos processos de negócio 

O crescimento sustentado implica um controlo dos riscos associados ao negócio. 

Este serviço inclui a revisão dos principais processos de negócio das empresas, de modo a assegurar que os mesmos 
funcionam de acordo com as melhores práticas em termos de eficácia e eficiência. 
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Consolidação de contas 
 

Reporte consolidado em grupos 

Sempre que as organizações (do setor público ou privado) necessitam de apresentar 
periodicamente contas consolidadas, mas cuja dimensão não justifica a aquisição de aplicações 
de consolidação ou o recrutamento de técnicos com conhecimentos nesta área, a Valorgest 
poderá prestar este tipo de serviço, assegurando a qualidade do trabalho final por recorrer à 
vasta experiência dos seus técnicos em consolidação de contas. 

 

Seleção e implementação de aplicações de suporte à gestão para grupos empresariais ou para empresas e outras 
organizações 

A nossa equipa pode assessorá-lo no processo de seleção e implementação de aplicações de suporte à gestão, 
caracterizando as melhores soluções do mercado e desenvolvendo as melhores ferramentas para lhe permitir uma 
comparação e evolução eficiente, baseada nos seus critérios predefinidos. 

As aplicações por nós propostas respondem não só às necessidades de reporte das empresas e outras organizações, 
mas também dos grupos empresariais (incluindo as funcionalidades de consolidação de contas). 
 

Formação 
Porque sabemos que colaboradores tecnicamente bem preparados são um fator essencial para aumentar a sua 
eficiência e produtividade, tornando as empresas mais competitivas, a Valorgest disponibiliza ações de formação 
profissional não só na vertente da gestão económica e financeiras, mas também na perspetiva tecnológica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Produção e reporte de informação de gestão consolidada

• Sistema de informação de apoio à gestão

• Planeamento e controlo de gestão

• Modelos de gestão financeira

Gestão

• Implementação/manutenção da aplicação SAP BFC - Business 
Financial Consolidation

• Excel para aplicações de controlo de gestão económica e financeira

• Excel e PowerPoint para aplicações comerciais e de marketing

Sistemas de informação

• Produção e reporte de informação estatutária consolidada

• SNC - Sistema de Normalização Contabilística
Contabilidade
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Notícias  

Portugal 2020 
Portugal 2020 é o novo acordo de parceria adotado entre Portugal e a Comissão Europeia que 
reúne a atuação dos 5 Fundos Europeus Estruturais e de Investimento - FEDER, Fundo de Coesão, 
FSE, FEADER e FEAMP - no qual se definem os princípios de programação que consagram a 
política de desenvolvimento económico, social e territorial para promover, em Portugal, entre 
2014 e 2020. Estes princípios de programação estão alinhados com o Crescimento Inteligente, 
Sustentável e Inclusivo, prosseguindo a Estratégia Europa 2020. 

O programa reparte-se por quatro 4 domínios temáticos: 

 Competitividade e Internacionalização (POCI) - apoios ao investimento empresarial, à produção e difusão de 
conhecimento científico e tecnológico e à formação empresarial 

 Capital Humano (POCH) - formação e enquadramento dos cidadãos num mercado de trabalho de uma nova 
economia mais competitiva e especializada e em mutação 

 Inclusão Social e Emprego (POISE) - reformas que apoiem a evolução da sociedade portuguesa em coerência 
com o regime do euro e que facilitem a inclusão social e dinamizem o emprego 

 Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos (POSEUR) - medidas de apoio ao desenvolvimento 
sustentável, integrando a eficiência na utilização de recursos, a proteção do ambiente e a prevenção de riscos 
e adaptação às alterações climáticas 

 

Domínio temático Competitividade e Internacionalização 

Tipologias de investimento 

 Inovação empresarial e empreendedorismo 
 Qualificação e internacionalização das PME 
 Investigação e desenvolvimento tecnológico 

 

Características gerais dos programas 

São elegíveis operações inseridas em todas as atividades económicas, com especial incidência para aquelas que visam a 
produção de bens e serviços transacionáveis e internacionalizáveis, estando excluídos os projetos com atividade 
financeira e de seguros, defesa, lotarias e jogos de aposta. 
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Principais critérios gerais de elegibilidade 

 Estar legalmente constituído 
 Ter a situação tributária e contributiva regularizada 
 Possuir, ou poder assegurar até à aprovação da candidatura, os meios técnicos, físicos e financeiros e os 

recursos humanos necessários ao desenvolvimento da operação 
 Ter situação económico-financeira equilibrada ou demonstrar ter capacidade de financiamento da operação 
 Dispor de contabilidade organizada 
 Não ser uma empresa em dificuldade (artigo 2.º do Regulamento (UE) n.º 651/2014, de 16 de junho) 
 Declarar que não se trata de uma empresa sujeita a uma injunção de recuperação 
 Declarar que não tem salários em atraso 

Incentivos e calendário 

(1)- Possibilidade de isenção de reembolso até ao limite máximo de 50% (para os anos de 2015 e 2016) ou 45% (para o ano de 2017) em função 
do grau de superação das metas fixadas para os indicadores de resultado (VAB, VN, criação emprego qualificado) 

 
Legislação aplicável 
 

Portugal 2020 

 
 

Tipologia Modalidade 

Limites de 
incentivo (%) 

Limites de 
investimento     

(€ 000) 

Calendário de 
abertura de 

candidaturas 

Min. Máx. Min. Máx. Início Fim 

Inovação empresarial e empreendedorismo 

 Inovação Produtiva 

 Empreendedorismo Qualificado e 
Criativo 

Reembolsável 
(1) 

35 75 
75 
50 

25 000 
3 000 

junho 
2016 

setembro 
2016 

Qualificação e internacionalização das PME 

 Qualificação das PME 

 Internacionalização das PME 

Não 
Reembolsável 

45 70 25 500 

julho 
2016 

outubro 
2016 

Investigação e desenvolvimento 
tecnológico 
 

Não 
Reembolsável 

25 85 - 1 000 
julho 
2016 

setembro 
2016 
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Setor do Turismo - Linha de Apoio à Qualificação da Oferta 2016 
Decorrente do Protocolo, entre o Turismo de Portugal e 12 instituições bancárias, foi criada a Linha de Apoio à 
Qualificação da Oferta 2016, um instrumento de crédito que visa proporcionar às empresas do setor do turismo 
melhores condições no acesso ao financiamento. 

Esta linha de apoio vigora até 31 de dezembro de 2017, privilegiando o investimento em projetos distintivos e 
inovadores, assim como a requalificação de empreendimentos turísticos, o desenvolvimento de projetos de 
empreendedorismo na área da animação turística, bem como de projetos na área da restauração. 

Este novo instrumento está acessível a empresas do setor do turismo de qualquer dimensão, independentemente da 
sua natureza ou forma jurídica, desde que cumpram as condições estipuladas. O montante máximo do financiamento 
concedido poderá chegar aos 75% do valor do investimento elegível. 

O protocolo assinado com a Banca estabelece o prazo de reembolso máximo de 15 anos, estipulando quatro anos de 
carência máxima. A taxa de juro aplicável à parcela do Turismo de Portugal é nula. 

 

Medida de apoio à contratação “Estímulo Emprego” 
A Portaria nº 149-A/2014, de 24 junho criou a Medida Estímulo Emprego. 

Esta medida consiste na concessão, ao empregador, de um apoio financeiro à celebração de contrato de trabalho com 
desempregado inscrito no IEFP - Instituto do Emprego e da Formação Profissional. 
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