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1) Breve apresentação
A Lucromais – Contabilidade e Gestão de Empresas, Lda. (LM), constituída em 16 de novembro
de 1987 e sediada em Ponta Delgada, atua nas áreas de elaboração de estudos de viabilidade e
de projetos de investimento, prestação de serviços de contabilidade, consultoria fiscal e
económico-financeira e, ainda, auditoria e acompanhamento técnico, formação empresarial e
recursos humanos. Ao longo dos seus quase trinta anos de existência tem mantido a sua aposta
na oferta de um serviço de qualidade aos seus clientes, constituindo este o objetivo primordial da
empresa, distinguindo-se por possuir uma equipa de trabalho, atualmente composta por sete
profissionais, altamente qualificada e especializada nas diversas áreas de gestão de empresas
concentrando, desta forma, um conjunto de competências capazes de dar resposta às crescentes
exigências do mercado e às sucessivas alterações da própria legislação aplicável, maximizando a
eficiência e a satisfação dos seus clientes.
A Pedro Raposo, Sociedade de Advogados, R.L. (PRA), com sede em Lisboa e estabelecimento
em Ponta Delgada, foi constituída em 23 de outubro de 2001 contando com a colaboração de
cerca de cinquenta advogados e mais de uma dezena de colaboradores de apoio financeiro e
administrativo.
Tendo sempre como objetivo principal dar resposta às crescentes e mais diversificadas
necessidades dos seus clientes, a PRA tem vindo a crescer em número de colaboradores,
advogados forenses, diversificando, de uma forma progressiva e gradual, as suas áreas de
atuação e as suas parcerias, quer nacionais quer internacionais, contando hoje com escritórios
em Ponta Delgada, Albufeira e Porto e com parcerias com escritórios em Luanda (Angola), Cidade
da Praia (Cabo Verde), Maputo (Moçambique), Rio de Janeiro e São Paulo (Brasil).
A PRA tem uma vasta experiência no acompanhamento jurídico de processos de compra, venda e
reestruturação de empresas, utilizando para o efeito um leque diversificado de competências dos
seus colaboradores, nomeadamente, dos departamentos específicos nessas áreas.
A PRA e a LM são sociedades profissionais multidisciplinares, preparadas para assessorarem os
seus clientes na generalidade das áreas do Direito, da Economia, da Contabilidade, da Fiscalidade,
da Auditoria e dos Recursos Humanos.

2) Equipa técnica e suas valências

A PRA e a LM dispõem, conjuntamente, de uma diversidade de competências profissionais,
destacando uma equipa composta por dez técnicos – cinco advogados, quatro Técnicas Oficiais
de Contas e um Economista – com experiência nas áreas de:
- Contencioso Administrativo;
- Direito das Sociedades;
- Direito Tributário;
- Contratos e Concorrência;
- Recuperação de Crédito e Insolvência;
- Gestão;
- Contabilidade;
-Fiscalidade;
- Auditoria;
- Recursos Humanos;
- Reestruturação de Empresas;
- Estudos de Viabilidade Económica;
- Projetos de Investimentos.

3) Disponibilidade horária
X Total
Condicionada___________________________________________________________________
4) Disponibilidade para deslocações inter-ilhas
X Total
Condicionada ___________________________________________________________________

5) Outras informações
Lucromais, Lda.
Representante: Jorge Medeiros (Gerência), Correio Electrónico: j.medeiros@lucromais.pt,
Telefone: 296308860, Telemóvel: 919867223

A informação disponibilizada é da inteira responsabilidade da entidade consultora.

