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A Valorgest 

Quem Somos  
Somos uma empresa prestadora de serviços na área de assessoria em gestão, que engloba produtos e serviços que 
proporcionam aos nossos clientes a tomada de decisões mais acertadas. Damos-lhe acesso às melhores 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 DADIT-M 

A nossa forma de trabalho baseia-se na metodologia DADIT-M, 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 Enterprise 
Performance Management 
 
 

 

 

 Microsoft 

 

 

 

 Aciso, Associação Empresarial Ourém-Fátima 

 

 

 Centro de Contabilidade, Gestão e Desenvolvimento, Lda.  
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Os nossos clientes 

Ao longo dos 9 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: 

 

Clientes 
 

soluções de reporte consolidado 
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Consolidação de Contas 

Objetivos da consolidação de contas 
 
A crescente utilização pelos municípios de formas organizacionais de diversa natureza, que detêm ou controlam, para 
a prossecução das suas atribuições e competências, numa lógica de grupo municipal, tornam manifestamente 
insuficiente a simples prestação de contas individualizada por cada uma das entidades. 
 
Esta circunstância impede uma visão global da situação financeira do grupo municipal e dificulta a tomada de decisão 
dos gestores municipais e, não permite uma avaliação integrada do conjunto de atividades desenvolvidas por aquelas 
entidades. 
 
A consolidação de contas surge como uma resposta, tendo como primordial objetivo incrementar a qualidade da 
informação contabilística prestada pela administração local, traduzindo-se em: 
 Ganhos obtidos ao nível da gestão municipal 
 Melhor apreciação e mensuração do peso económico e financeiro da autarquia local 
 Realização de comparações mais fiáveis quer em termos evolutivos quer com outras entidades. 
 
A consolidação tem como objetivo a elaboração das demonstrações económicas e financeiras de um conjunto de 
entidades ligadas entre si, configurando-as como uma única, almejando uma imagem verdadeira e apropriada da 
situação patrimonial, financeira e dos resultados do Grupo Municipal. 

Consolidação de Grupos Municipais 
 
A Lei das Finanças Locais, complementando o já estipulado no POCAL, vem ditar a obrigatoriedade da inclusão das 
contas consolidadas dos grupos municipais, sempre que se verifique a existência de serviços municipalizados e/ou a 
detenção da totalidade do capital de entidades do sector empresarial local. Os procedimentos a seguir foram 
clarificados com a publicação da orientação nº1/2010, incluindo a obrigatoriedade de preparar documentos e 
elementos de apoio à consolidação de contas, designadamente o manual de consolidação e o dossier de consolidação. 
 
Neste contexto, a Valorgest surge como um forte aliado, assegurando: 
 Libertação de tempo e redefinição de prioridades 
 Eficiência e experiência na elaboração de contas consolidadas 
 Transparência e confiança dos dados 
 Informação de gestão útil adicional  

 

http://www.valorgest.pt/
http://www.valorgest.pt


 
 

  www.valorgest.pt 

 

Consolidação de Contas 

 

Qual a experiência da Valorgest?  
 

Desde o início da sua atividade que a Valorgest tem por opção estratégica a aposta em serviços de consolidação de 
contas de grupos privados ou públicos, especializando os seus técnicos nesta área. 

Os projetos de consolidação de entidades públicas passam pela análise das entidades a consolidar (perímetro de 
consolidação), a recolha da informação relevante, a elaboração da consolidação de contas e respetivo relatório e 
contas consolidadas. Os nossos serviços incluem o desenvolvimento do Manual de Consolidação e a formação dos 
colaboradores das entidades, de acordo com as necessidades destas.     

 

Equipa 
A equipa de recursos humanos afeta à área de consolidação de contas é constituída por gestores de formação 
académica de base, técnicos oficiais de contas inscritos na Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas com vários anos de 
experiência na elaboração de consolidação de contas. 

A vasta experiência da equipa Valorgest permite-nos estar presentes nos mais diversos mercados, quer nacional, quer 
internacional. 

 

Modalidades 
A Valorgest oferece aos seus clientes três modalidades de serviços na área de consolidação de contas: 

 

 

  

Pack III

Pack II

Pack I

• Pack II

• Formação em Consolidação de 
Contas

• Pack I

• Manual de Consolidação de Contas

• Relatório de contas consolidadas 
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Conceitos de consolidação 

Empresas participadas 
Todas as organizações empresariais em que o Estado ou quaisquer outras entidades públicas, de caráter 
administrativo ou empresarial, detenham uma participação permanente, de forma direta ou indireta, desde que o 
conjunto das participações públicas não origine influência dominante. 
 

Influência dominante 
Existe sempre que as entidades públicas se encontrem, relativamente às empresas ou entidades por si detidas, 
constituídas ou criadas, em qualquer uma das situações seguintes: 
 Detenham uma participação superior à maioria do capital 
 Disponham da maioria dos direitos de voto 
 Tenham a possibilidade de designar ou destituir a maioria dos membros do órgão de administração ou do órgão de 

fiscalização 
 Disponham de participações qualificadas ou direitos especiais que lhe permitam influenciar de forma determinante 

os processos decisórios ou as opções estratégicas adotadas pela empresa ou entidade participada. 
 

Participações permanentes 
Participações que não possuem objetivos exclusivamente financeiros, sem qualquer intenção de influenciar a 
orientação ou a gestão da empresa por parte das entidades públicas participantes, desde que a respetiva titularidade 
seja de duração superior a um ano. 

 

Componentes das demonstrações financeiras consolidadas 

As demonstrações financeiras consolidadas constituem um todo e 
compreendem os seguintes documentos: 

 Balanço consolidado 
 Demonstração consolidada dos resultados por natureza 
 Mapa de fluxos de caixa consolidado de operações orçamentais 
 Anexo às demonstrações financeiras consolidadas, com a divulgação de notas 

específicas relativas à consolidação de contas. 

Os documentos de prestação de contas consolidadas incluem, para além das 
demonstrações financeiras referidas acima, o relatório de gestão consolidado. 

Fontes: 

 POCAL 

 Lei das Finanças Locais (Lei n.º 2/2007, de 15 de 

Janeiro), art.º 46 

 Portaria n.º 474/2010, de 15 de Junho 

Orientação n.º 1/2010 

 Instruções SATAPOCAL de 28/04/2011 

 Portaria 133/2013 do dia 3 de outubro de 2013  

 NCRF 13, 14 e 15 e as IPSAS (International Public 

Sector Accounting Standards), supletivamente 
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