Entidade Consultora
Apresentação
Nome ou designação social
MECALQUE – Contabilidade, Auditoria e Fiscalidade, Lda.
Representante
Helena Cristina M. Amaral de Mesquita Pimentel
Correio Eletrónico
helena.amaral@mecalque.pt
Site _____________________________________________________

Telefone: 296283928
Telemóvel: 965396623

1) Breve apresentação
A Mecalque iniciou actividade em Janeiro de 1975, prestando serviços profissionais de (i)
Contabilidade; (ii) Apoio à gestão; (iii) Consultoria e assistência fiscal e (iv) Gestão administrativa
de recursos humanos.
A Mecalque é reconhecida no mercado pela sua competência técnica, integridade, ética,
idoneidade e orientação para o cliente.
Tem clientes fidelizados há mais de 30 anos nos mais diversos sectores de actividade – comércio,
indústria, serviços, educação, associações – num total de 75 pequenas e médias empresas.
Para este projecto a Mecalque associou-se à Caminho Crítico. A Caminho Crítico foi constituída
em 2006 e presta serviços de consultoria, designadamente no desenho e implementação de
Sistemas de Gestão (NP EN ISO 9001), Planos de Negócio, Candidaturas a sistemas de incentivos e
Gestão de Projectos. Tem também feito auditorias a Sistemas de Gestão.
O apoio na área jurídica será prestado por Victor Borges da Ponte e Leonardo Ponte, advogados
com escritório na Rua Manuel da Ponte, nº 2, 9500-085 Ponta Delgada.

2) Equipa técnica e suas valências
A equipa a constituir será liderada pela Mecalque e beneficiará da participação e coordenação
dos seguintes técnicos, sem prejuízo da participação de outros conforme se mostre adequado.
Helena Amaral: Vasta experiência de contabilidade, informação de gestão, controle orçamental e
auditorias, nas seguintes empresas: Mecalque; Grupo Bensaúde; EDA; Cabo TV Açoreana; BCA.
José António Resendes: Ampla e diversificada experiência de direcção e gestão exercida, de entre
outras, nas seguintes empresas: Marques, SA; Melo Abreu; NSL, SD Turístico; BCA/Banif; EDA;
Sogeo.
Victor Borges da Ponte (advogado desde Fevereiro de 1980) e Leonardo Ponte (advogado desde
Novembro de 2007): Experiência em prática forense e assessoria jurídica a empresas privadas e
públicas, designadamente negociação, contratação e apoio direto aos órgãos de gestão e
departamentos de recursos humanos; contencioso.

3) Disponibilidade horária
Total
Condicionada___________________________________________________________________
4) Disponibilidade para deslocações inter-ilhas
Total
Condicionada ___________________________________________________________________
5) Outras informações
Informações adicionais sobre as empresas ou os técnicos podem ser solicitadas para o correio
eletrónico helena.amaral@mecalque.pt ou nos escritórios da Mecalque – Contabilidade,
Auditoria e Fiscalidade, Lda., na Avenida Infante D. Henrique, n.º 6, 2º, 9500-769 Ponta Delgada.

A informação disponibilizada é da inteira responsabilidade da entidade consultora.

