GESTMAV – CONSULTORIA DE GESTÃO, LDA
CONTABILIDADE - FISCALIDADE
RECURSOS HUMANOS – APOIO À GESTÃO
PROJETOS EMPRESARIAIS

A GESTMAV é uma empresa vocacionada para o apoio às empresas, nas áreas da
Contabilidade, Fiscalidade, Recursos Humanos e Apoio à Gestão. O objectivo é
satisfazer as necessidades do empresário, proporcionando um serviço de apoio fiscal e
contabilístico completo.

Ao longo destes anos, temos contactado com as mais diversas atividades económicas,
adquirindo, desta forma, experiência a replicar em novos projetos.

Assentamos o nosso trabalho na experiência adquirida, formação contínua, métodos de
trabalho e uma boa relação qualidade-preço.
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SERVIÇOS
Apoio na criação da empresa
Aconselhamento gratuito sobre a melhor forma de constituir o seu negócio.
Acompanhamento em todo o processo de constituição da firma.

Contabilidade financeira e reporting
Apoio na criação dum arquivo contabilístico adequado.
Execução de toda a contabilidade geral e/ou analítica.
Recuperação de todo o tipo de contabilidade.
Deslocação de pessoal para a execução da contabilidade nas instalações do cliente
(quando justificável).
Elaboração periódica de mapas de apoio à gestão da empresa.
Elaboração, análise e revisão de todas as demonstrações financeiras, quer periódicas,
quer de encerramento.

Assessoria fiscal
Assumpção do preenchimento de todas as declarações fiscais obrigatórias.
Consultoria e acompanhamento fiscal regular.
Apuramento e estimativa fiscal do fecho de contas.
Apoio e acompanhamento de ações junto da Autoridade Tributária.
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Recursos humanos
Criação e manutenção de cadastros de Pessoal.
Elaboração e controlo de contratos de trabalho.
Processamento mensal de remunerações.
Preenchimento e entrega das guias para a Segurança Social, ACT e outros.
Elaboração dos relatórios únicos.
Diagnóstico e preparação de relatórios de formação.
Apoio na criação de regulamentos internos.
Elaboração de candidaturas a estágios profissionais e estágios emprego.

Outsourcing
Através de parcerias, nomeadamente com clientes, a GESTMAV consegue
disponibilizar outros serviços complementares:
 Assessoria jurídica e de solicitadoria.
 Soluções informáticas de apoio à faturação, à área administrativa e de gestão.
Serviços de auditoria no âmbito da certificação de qualidade.
Segurança, higiene e medicina no trabalho.
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Projetos empresariais
Elaboração de candidaturas a projectos para financiamento bancário e apoios
comunitários.
Ouvimos a sua ideia original e ajudamos a definir o negócio, disponibilizando a nossa
experiência em projectos anteriores em áreas semelhantes;
Projetamos a actividade dentro de parâmetros realistas , fazendo um Plano de Negócio viável
e construindo o Estudo de Viabilidade Económica e Financeira requerido pelo IEFP,
Preenchemos o formulário de candidatura de modo a obter os apoios financeiros nas
melhores condições;
Preparamos e organizamos a documentação complementar que terá de entregar com o
formulário de candidatura;

Projectos no âmbito do I.E.F.P.
P.A.E.C.P.E.: Programa que contempla o apoio à criação do próprio emprego (empresa e/ou
empresário em nome individual) por desempregados.
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