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As organizações empresariais vivem, cada vez mais, num mundo em 
que o conflito e a litigância assumem papéis cada vez mais relevantes.

Conflitos no seio das estruturas societárias, assim como conflitos  
com terceiros: (i) clientes; (ii) fornecedores; (iii) financiadores;  

(iv) Autoridade Tributária; (v) e outros.
 

Reforço da Competitividade
Nos últimos trimestres temos assistido a uma 
melhoria do ambiente macro da economia 
portuguesa. Temos tido impactos positivos decor
rentes de fatores externos, associados ao turismo 
e recuperação de alguns segmentos do mercado 
imobiliário, assim como o comportamento da 
dívida pública. Esta evolução tem permitido às 
empresas, em termos gerais, viverem um ambiente 
mais favorável o que tem permitido potenciar a 
atividade desenvolvida e resultados obtidos.

É essencial que as organizações tenham a 
capacidade de aproveitar as fases mais favoráveis 
do ciclo económico para reforçarem a sua com
petitividade, sendo uma das componentes essen
ciais do reforço da competitividade a existência de 
um adequado sistema de controlo interno, assente 
num sólido ambiente de controlo, um processo de 
identificação e avaliação dos riscos (de negócio 
e de controlo interno) sólido, suportado por 
um sistema de informação de gestão capaz de 
responder às especificidades e necessidades de 
cada organização e, por último um processo de 
monitorização eficaz.

Assim, entendemos que as organizações deverão 
tirar proveito deste ambiente macro mais fa
vorável para reforçarem a sua competitividade, 
em particular os aspetos associados ao seu 
sistema de controlo interno, assente nos fatores 
anteriormente referidos. Possuímos a experiência 
e competência necessárias que nos permitem 
sermos um parceiro efetivo neste reforço da ca
pacidade competitiva das organizações, assente 
nas metodologias que adotamos, centradas no 
conhecimento da atividade desenvolvida pelos 
nossos clientes, os mercados onde operam e o 
seu ambiente de controlo interno.



As causas dos litígios são variadas e, usualmente, assumem particular relevância as 
relacionadas com:
     ›  Divergências entre os sócios que motivam a necessidade de alteração das estruturas 

societárias, podendo essas divergências decorrerem de abordagens estratégicas distintas, 
ou interesses antagónicos;

     ›  Reclamações de clientes ou junto de fornecedores decorrentes de entendimentos distintos 
quando à aplicação de cláusulas contratuais especificas, ou outras situações;

     ›  Necessidade de renegociar dívida junto das entidades bancárias, ou outros financiadores;

     ›  Entendimentos distintos quanto ao tratamento fiscal de determinadas operações entre a 
Autoridade Tributária e os contribuintes.

Nestas situações as empresas precisam de encontrar enti
dades competentes e independentes que possam assessorar, 
para além do acompanhamento jurídico, o adequado apoio em 
termos contabilísticos, fiscais, económicos e financeiros.
Tal requer que o parceiro tenha experiência e competência 
no tratamento destas matérias, sendo essencial que seja rea
lizado um adequado diagnóstico da situação de modo a que a 
solução seja a mais adequada às circunstâncias.
A nossa equipa tem experiência e competência, sendo de sa
lientar que temos sido nomeados Peritos em diferentes proces
sos civis e arbitrais, envolvendo temas variados, tais como: (i) 
avaliação de empresas e partes de capital; (ii) indeminizações 
de clientela, associadas a contratos de agência; (iii) proces
sos laborais; (iv) reclamações de dívidas; (v) renegociação 
de dívidas junto de financiadores; (vi) perícias realizadas na 
qualidade de Perito Independente em processos decorrentes 
da aplicação de métodos indiciários por parte da Autoridade 
Tributária.
Em situações de litígio entre diferentes sócios poderá ser 
necessária proceder à avaliação da sociedade, ou grupo de so
ciedades, de modo a permitir a determinação de um valor base 
para eventuais negociações. Temos participado em processos 
relevantes associados à avaliação de empresas, quer através 
da adoção das metodologias associadas à aplicação do méto
do do rendimento, o qual pressupões a realização de projeções 
financeiras e a aplicação da metodologia dos fluxos de caixa 
descontados, quer através da adoção de metodologias assen
tes no valor de mercados dos principais ativos e passivos. 

Participamos em vários processos associados à reclamação 
de indemnizações de clientela, em setores de atividade tão 
distintos como os refrigerantes, comercialização de viaturas  
automóvel e combustíveis. Tratase de processos nos quais a 
determinação da base de cálculo para determinação da even
tual indemnização é essencial, sendo fundamental adquirir o 
conhecimento do negócio da entidade e das margens liber
tadas. A experiência que adquirimos nestes processos per
mitenos enquadrar as questões técnicas de forma adequada 
e assessorar os nossos clientes de forma eficiente nestas 
matérias.
Na área laboral, participamos na preparação da fundamentação 
técnica de um processo de despedimento coletivo de relevân
cia, tendo acompanhado o processo de esclarecimentos jun
to dos sindicatos, outros representantes dos trabalhadores e 
dos representantes do Ministério do Trabalho, assim como em 
processos relacionados com a impugnação de despedimentos 
coletivos. A experiência demonstra ser essencial, neste tipo 
de processos, o integral cumprimento dos formalismos defini
dos na legislação em vigor e nos regulamentos aplicáveis e o 
adequado suporte técnico dos motivos de ordem económica 
e financeiras invocados para a decisão do processo de despe
dimento coletivo.
Em situações de maior complexidade e materialidade a com
provação da existência do direito a reclamar uma determinada 
dívida poderá ser essencial para o sucesso da ação. Para tal 
é essencial assegurar que as transações subjacentes ao saldo 
em dívida sejam devidamente identificadas, assim como o res
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petivo suporte documental de modo a permitir ao Tribunal uma 
decisão favorável quanto aos valores reclamados.
Nem sempre a realidade evolui de acordo com o previsto e 
planeado, usualmente é exatamente o contrário, a realidade 
é distinta daquilo que foi planeado, existindo diferenças si
gnificativas entre os resultados obtidos e aqueles que foram 
projetados. Nalgumas destas situações tornase impossível 
assegurar o cumprimento das responsabilidades assumidas 
junto dos financiadores, sendo necessário:
    › Antecipar a identificação destas situações;
    › Encontrar soluções alternativas;
    › Reformular as projeções inicias; e
    › Renegociar junto dos financiadores.
No nosso entendimento, é essencial antecipar e comuni
car de forma transparente junto dos financiadores a reali
dade e as propostas encontradas de modo a ser possível 
obter o acordo dos mesmos para eventual renegociação 
das condições de re muneração e reembolso dos finan
ciamentos. Somos um parceiro cre dível e independente  
ca  paz de credibilizar os diagnósticos e 
soluções apresentadas.
Nas situações previstas na lei a 
Autoridade Tributária pode aplicar 
métodos indiciários para a determi
nação da matéria coletável em sede 
de Imposto sobre o Rendimento das 
Pessoas Coletivas (IRC) ou em sede 
de Imposto sobre o Rendimento das 
Pessoas Singulares (IRS). Nestas 
situações o contribuinte tem o di
reito de nomear um Perito que inte
gre a Comissão de Peritos, sendo a mesma composta por um 
Perito Independente, um Perito nomeado pela AT e um Perito 
nomeado pelo contribuinte. A experiência adquirida em diver
sas Comissões de Peritos relacionadas com a aplicação de 
métodos indiciários permitenos agir, de forma independente 
e competente, na qualidade de representantes do contribuinte, 
de modo a podermos transmitir junto dos restantes Peritos a 

posição do contribuinte, suportando a mesma de forma técni
ca e adequada.
Ao longo das duas últimas décadas, participamos em inúme
ros processos civis na qualidade de Peritos. Agimos sempre 
de forma independente e competente, salvaguardando as 
posições das entidades que nos nomearam e salvaguardando 
a nossa competência e independência. Para tal é essencial:
    ›  Uma clara identificação das situações e temas envolvidos 

antes da aceitarmos no nosso compromisso, de forma a 
garantirmos a nossa independência;

    ›  Uma adequada comunicação com os consultores jurídicos 
da entidade e dos seus responsáveis;

    ›  A participação ativa ao longo do processo de todos os 
intervenientes.

A experiência demonstra que para além dos relatórios produ
zidos é essencial: (i) garantir uma efetiva comunicação com os 
interlocutores junto do cliente; e (ii) que sejam prestados es
clarecimentos, em Tribunal, de forma assertiva, clara e conclu
siva de modo a que o Tribunal possa decidir adequadamente.

Em suma, somos um parceiro 
credível para poder apoiar os nos
sos clientes em processos que en
volvem diferentes tipos de litígios, 
garantindo uma abordagem profis
sional, assente na independência, 
competência e experiência. Neste 
tipo de projetos é essencial asse
gurar uma comunicação clara en
tre a equipa de consultores e os 
 responsáveis da entidade de modo a 
que sejam identificadas as soluções 

mais adequadas às circunstâncias em concreto e definida   
a melhor abordagem em termos metodológicos de forma  
a credibilizar e reforçar a solução encontrada. Adicionalmente, 
é importante garantir uma adequada comunicação, quer ao 
nível dos relatórios emitidos quer ao nível de eventuais inter
venções, na qualidade de Peritos, junto do Tribunal, sendo es
sencial que estas últimas assentem na assertividade e clareza.

Estamos convictos que poderemos contribuir para promover a resolução dos 
vossos eventuais conflitos da forma mais adequada.
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É nossa convicção, que 
somos um parceiro credível 
e competente das empresas 

nas áreas acima identificadas, 
tal como comprova a nossa 

experiência. 
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Os nossos serviços

Auditoria / Revisão Legal de Contas
A nossa metodologia de auditoria encontrase alinhada com as normas profissionais e as melhores 

práticas. O adequado conhecimento do negócio do cliente e do seu sistema de controlo interno é essencial 
para prestarmos um serviço de qualidade e identificarmos oportunidades de melhoria, reforçando o valor 

acrescentado para os nossos clientes.

Consultoria: CFO  Outsourcing
Assumimos a responsabilidade pela função financeira em empresas para as quais esta solução se releve 
oportuna ou financeiramente mais vantajosa. As atividades desenvolvidas abrangem, desde a gestão de 

tesouraria, a elaboração do orçamento, processo de controlo orçamental e monitorização de indicadores de 
desempenho da atividade.

Consultoria: Monitoring
O processo de acompanhamento, do negócio revelase crucial no atual ambiente económico. O conceito de 

monitorização assenta na identificação das variáveis relevantes para a realização dos objetivos definidos pela 
organização, nas suas diferentes dimensões (económica, financeira, comercial, etc.) e aplicase, em função das 

necessidades, a diferentes realidades.

Auditoria / Serviços Relacionados
Para além da Auditoria / Revisão Legal das Contas prestamos outros serviços relacionados com a auditoria, 

tais como: (i) diagnóstico e avaliação do controlo interno; (ii) avaliação de empresas; (iii) auditorias de âmbito 
limitado a rubricas específicas das demonstrações financeiras; (iv) revisão de projeções financeiras e (v) apoio 

à preparação de demonstrações financeiras. 


