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1) Breve apresentação
A nossa empresa foi constituída a 15 de Outubro de 2002, possuindo escritórios na Horta, nas
Vilas da Madalena do Pico, Lajes do Pico e na Vila da Calheta, em São Jorge.
Conta com uma equipa de profissionais de primeira linha, motivados e qualificados,
perfeitamente apta a fornecer aos seus clientes informações fiáveis, atuais e de qualidade,
prestando serviços nas áreas de contabilidade, seguros, soluções de financiamento, projetos de
investimento, consultadoria fiscal e económico-financeira. Acompanha todo o desenvolvimento
do ciclo de vida da empresa, desde os procedimentos referentes ao processo de constituição de
sociedade, à elaboração da contabilidade, declarações fiscais, processamento de salários,
prestação de contas, até aos trâmites da respetiva dissolução. Ao longo da sua existência foi
entidade consultora em mais de 150 projetos de investimento candidatos aos mais variados
apoios, sendo responsável pela elaboração dos Estudos de Viabilidade Económica e Financeira,
assim como do acompanhamento da totalidade do processo. Também já apresentou candidaturas
a concursos públicos e possui vasta experiência em consultadoria económico-financeira.
2) Equipa técnica e suas valências
A Valor Positivo – Contabilidade e Consultadoria de Gestão, Lda., possui recursos humanos
dedicados e especializados em variadas áreas, a trabalhar a tempo inteiro, a fim de satisfazer as
necessidades dos seus clientes. A equipa de consultores é composta por: Fernando Guerra,
licenciado em Gestão, Isabel Maciel, licenciada em Economia, Ana Pimentel, licenciada em
Gestão e Mario Pereira, licenciado em Direito. Para além deste elementos encontram-se
presentes no quadro da empresa os seguintes colaboradores que apoiarão nas tarefas relativas à
prestação de serviços de consultoria: Fábio Rosa, Marla Dutra, Ernestina Brasil, todos licenciados
em Gestão, e Andreia Matos, licenciada em Finanças. Possui igualmente colaboradores formados
em áreas adicionais que embora estas não estejam diretamente ligadas às ações base a
desenvolver, seus os conhecimentos serão uma mais-valia para a equipa de consultores técnicos.

3) Disponibilidade horária
Total
x
Condicionada___________________________________________________________________
4) Disponibilidade para deslocações inter-ilhas
Total
Condicionada ___________________________________________________________________
5) Outras informações
Esta empresa está inscrita na Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, como também a maioria
dos seus técnicos superiores estão inscritos Ordem dos Economistas.

A informação disponibilizada é da inteira responsabilidade da entidade consultora.

