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1) Breve apresentação
A BDO é, em Portugal como no resto do Mundo, uma das cinco maiores firmas de auditoria e
consultoria, dispondo de cerca de 56 000 profissionais, 144 países onde dispõe de mais de 1200
escritórios, sendo por isso, hoje em dia, uma das maiores organizações mundiais de auditoria,
assessoria fiscal e consultoria de gestão.
Em Portugal, a BDO foi constituída em 1981, tendo escritórios em Lisboa, Porto, Faro, Funchal,
Luanda (Angola), Praia (Cabo Verde).
Tal como em todo o Mundo, os serviços que prestamos em Portugal, aos nossos Clientes
nacionais e estrangeiros, públicos e privados, são pautados por um elevado profissionalismo,
traduzido em rigorosos padrões de independência, confidencialidade e ética profissional.
Os nossos serviços incluem Consultoria Financeira, Assessoria Fiscal, Consultoria Empresarial
Auditoria e Assistência contabilística.

2) Equipa técnica e suas valências

Consultoria Financeira:
•

Reestruturações e recuperação Empresariais: PER; SIREVE; Pré-insolvência; Plano de
recuperação e apoio na negociação com credores

•

Investimentos e Financiamentos: Sistemas de Incentivos; Plano de negócios; Processos de
financiamento e captação de capitais

•

Fusões & Aquisições: Mandatos de compra e venda; Apoio à negociação; Due-diligences
financeiras

•

Avaliação de Empresas e Negócios: Avaliação de empresas e negócios; Testes de imparidade;
Estratégias de criação de valor

•

Demonstrações Financeiras: Contas consolidadas; Gestão orçamental; Assessoria financeira.

Assessoria Fiscal:
• Diagnóstico de situações fiscais
• Planeamento e prevenção fiscal
• Due-diligence fiscais
• Estudos de enquadramento fiscal
• Revisão de declarações fiscais
• Revisão e elaboração de dossiês de preços de transferência
• Tributação de expatriados
• Apoio a reclamações e impugnações fiscais
• Consultoria fiscal regular
• Apoio no acompanhamento de ações inspetivas da Administração Tributária.
Consultoria Empresarial
• Gestão de Risco • Mudança Organizacional • Recursos Humanos • Estratégia • Sistemas e
Soluções • Processos e Qualidade.
Auditoria
• Auditoria às demonstrações financeiras • Revisão limitada às demonstrações financeiras
• Revisão do controlo interno • Exame da informação financeira prospetiva • Auditorias
específicas (incentivos, due diligence, investigações, estatísticas) • Auditoria interna e de gestão;
Transição para os IFRS e implementação • Controlo e segurança de informação.
Assistência Contabilística
• Execução da contabilidade geral, analítica e faturação • Preparação das demonstrações
financeiras • Reconciliações bancárias • Registo dos bens de imobilizado • Cumprimento de
obrigações fiscais

3) Disponibilidade horária
Total
Condicionada___________________________________________________________________
4) Disponibilidade para deslocações inter-ilhas
Total
Condicionada ___________________________________________________________________
5) Outras informações

A informação disponibilizada é da inteira responsabilidade da entidade consultora.

