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1) Breve apresentação
A SF - Consultoria e Investimentos, Unipessoal, Lda. foi constituída a 09-09-2011, tendo como
atividade principal a consultoria para os negócios e a gestão.
Com mais de dois anos de existência a atuar no mercado da consultoria empresarial para PME´s,
apresenta já um leque de clientes variado, abrangendo as mais diversas áreas de atividade,
atuando para clientes do Continente e dos Açores.
Apoiamos as empresas na conjugação de estratégias, tendo como foco a excelência dos
resultados.
Asseguramos um acompanhamento permanente, implementando as soluções que melhor sirvam
os objetivos pretendidos e que garantam a satisfação das necessidades do cliente.
Disponibilizamos serviços com qualidade e ajustados às necessidades e expetativas de cada
cliente.

2) Equipa técnica e suas valências
A equipa é composta pelos seguintes consultores:




Sérgio Ferreira - Economista (Cédula Profissional 11502) e Sócio-gerente da SF Consultoria e Investimentos, Unipessoal, Lda.;
Maria Helena Aleixo - Licenciada em Contabilidade e Administração, ramo de Auditoria,
inscrita na Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas com o número 55578;
Francisco Espínola - Advogado (Cédula Profissional 174A)

Todos os consultores reúnem as competências técnicas e especialidades necessárias para a
realização dos serviços propostos, apresentando uma vasta experiência no setor empresarial e na
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3) Disponibilidade horária
Total
 X
Condicionada___________________________________________________________________
4) Disponibilidade para deslocações inter-ilhas
Total
Condicionada ___________________________________________________________________
5) Outras informações
A estratégia da empresa assenta na diferenciação do serviço que presta ao seu cliente em
diversos domínios empresariais, destacando-se:
 Candidaturas a sistemas de incentivos, apresentando diversas soluções em toda a área
dos projetos, desde o enquadramento da atividade nos sistemas de incentivos
disponíveis, à realização do estudo de viabilidade económica e de todo o processo de
candidatura, pedidos de pagamento e acompanhamento ou gestão da execução dos
projetos em causa;
 Apoio na criação de empresas e negócios;
 Estudos de viabilidade económica para os mais diversos fins;
 Planos de negócio;
 Reestruturação financeira de empresas;
 Soluções de financiamento;
 Implementação de sistemas de cobranças eficazes.

A informação disponibilizada é da inteira responsabilidade da entidade consultora.

