COMPROMISSO
A FISCOSEGUR é uma sociedade que presta serviços de contabilidade, fiscalidade, consultoria,
recursos humanos e mediação de seguros.
Os serviços da FISCOSEGUR procuram dotar os clientes de instrumentos essenciais para a
gestão do seu negócio.
A nossa relação com os clientes baseia-se na proximidade, confiança e na prestação do melhor
serviço.

 Todos os nossos profissionais são CONTABILÍSTAS
CERTIFICADOS
 Analisamos periodicamente as suas CONTAS
 As análises são elaboradas por um ECONOMISTA

A NOSSA EQUIPA
António Luis Fernandes







Licenciado em Gestão de Empresas pela Escola Superior de Tecnologia de Viseu
Economista, cédula n.º 13981 emitida pela Ordem dos Economistas para o colégio de
Economia e Gestão Empresariais
Contabilista Certificado, titular da cédula profissional n.º 83377, emitida pela Ordem
dos Contabilistas Certificados
Formador Certificado pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional
Sócio fundador da FISCOSEGUR
Explicador nas áreas de Contabilidade e Fiscalidade

Silvia Fernandes





Licenciado em Fisioterapia pelo ISAVE – Instituto Superior de Saúde do Alto Ave
Formador Certificado pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional
Sócio da FISCOSEGUR
Responsável pelo marketing desde fevereiro de 2017

Raquel Gonçalves




Licenciado em Gestão de Empresas pela Escola Superior de Tecnologia de Viseu
Contabilista Certificado, titular da cédula profissional n.º 94883, emitida pela Ordem
dos Contabilistas Certificados
Integra a FISCOSEGUR como Contabilista Certificada desde janeiro de 2019

SERVIÇOS

Contabilidade
A FISCOSEGUR trata a contabilidade como uma ferramenta indispensável para a gestão. Neste
sentido as informações contabilísticas vão para além do simples cálculo dos impostos.
Aos nossos clientes oferecemos técnicos especializados. Para isso, os serviços prestados a cada
empresa são sempre realizados por um Contabilista Certificado.
O que fazemos?








Planificação, análise, organização e execução de contabilidade
Consolidação de contas
Envio periódico de balancetes e mapas de exploração
Encerramento de contas e elaboração das peças do relatório e contas
Recuperação de contabilidades
Elaboração de projectos de fusões e cisões de empresas
Acompanhamento na criação de empresas

Fiscalidade
Os Serviços de fiscalidade da FISCOSEGUR procuram dotar os clientes de instrumentos para a
previsão dos efeitos fiscais da sua gestão. A área da fiscalidade da FISCOSEGUR conta com uma
sólida experiência.
O que fazemos?











Exercício das funções de Contabilista Certificado
Consultoria fiscal regular
Identificação, quantificação, qualificação e monotorização de atributos fiscais
Preparação e entrega de declarações fiscais e parafiscais
Análise das implicações fiscais associadas a determinadas operações
Apoio e acompanhamento de ações inspetivas da parte da Administração Fiscal
Representação na fase graciosa do procedimento tributário
Preparação e submissão de pedidos de reembolso de IVA
Notícias e novidades fiscais em www.fiscosegur.com
Elaboração de dossiês de Preços de Transferência

Consultoria
Consultoria Económica e financeira
 Diagnósticos económicos e financeiros
 Reestruturação e viabilização financeira de empresas
 Elaboração de estudos de viabilidade económica
 Apoio na montagem de operações financeiras
 Elaboração de planos de negócio
 Avaliação de empresas
 Projetos de investimento
 Candidaturas a sistemas de incentivos ao investimento
Consultoria de Gestão
 Apoio ao estabelecimento de novas empresas
 Estudo e implementação de contabilidades analíticas e orçamentais
 Racionalização empresarial
Consultoria Financeira
O nosso serviço de consultoria financeira permite rentabilizar os recursos dos nossos clientes e
fomentar o crescimento dos seus negócios nas seguintes áreas, apresentando-lhe as melhores
soluções existentes.
 Negociação de financiamentos e restruturação de passivos
 Recuperação Financeira
 Poupança
 Investimentos
 Crédito à habitação e crédito pessoal
 Factoring

Este serviço é prestado pelo parceiro António Luís Fernandes, Economista, inscrito na Ordem dos Economista com a cédula profissional n.º
13981. Informação verificável em www.ordemeconomistas.pt.

Recursos Humanos
A FISCOSEGUR apoia as necessidades fiscais e parafiscais dos seus clientes relacionados com o
pessoal, nomeadamente com as remunerações, os benefícios fiscais e com a consultoria
individual.
O que fazemos?







Gestão e processamento de remunerações conforme normativo laboral e fiscal vigente
Cumprimento atempado das obrigações fiscais e parafiscais
Controlo de contratos de trabalho a termo
Apoio na minimização de custos relacionados com a força de trabalho
Acompanhamento e execução de processos de seleção e recrutamento
Elaboração do quadro de pessoal e Balanço Social

Mediação de Seguros
Na mediação de seguros a FISCOSEGUR aposta na excelência dos seus serviços, através do
aconselhamento profissional e eficiente, com o objetivo de satisfazer as necessidades dos seus
clientes.
Os nossos produtos e soluções








Automóvel
Casa
Saúde
Vida
Pessoais
Empresas
Planos Poupança Reforma

FISCOSEGUR, contabilidade, fiscalidade e consultoria, Lda, registada na Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, na
categoria de Agente de Seguros com o nº 417449508/3, é autorizada a comercializar seguros nos ramos vida e não vida.
A FISCOSEGUR tem poderes de representação para celebração de contratos de seguro, com poderes para receber prémios de seguros e
não assume a cobertura de riscos. Todas as informações sobre o mediador podem ser consultadas em www.asf.com.pt.
Esta mensagem não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.

Contatos

Esta publicação contém apenas informação geral, pelo que a Fiscosegur, Contabilidade, Fiscalidade e Consultoria,
Lda não está através desta publicação, a prestar serviços de consultoria contabilística ou fiscal, aconselhamento
legal, ou outros serviços profissionais ou aconselhamento. Esta publicação não substitui tal aconselhamento ou a
prestação daqueles serviços profissionais, nem a mesma deve ser usada como base para actuar ou tomar decisões
que possam afectar o vosso património ou negócio. Antes de tomarem qualquer decisão ou acção que possa afectar
o vosso património ou negócio, devem consultar um profissional qualificado.
Em qualquer caso a Fiscosegur, Contabilidade, Fiscalidade e Consultoria, Lda não será responsável por quaisquer
danos ou perdas sofridas de acções ou tomadas de decisão somente com base nesta publicação.
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