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O FUTURO DO SEU NEGÓCIO

COMEÇA AQUI!

CRIAMOS SOLUÇÕES PARA A SUA EMPRESA!



QUEM SOMOS
A Gonti, é uma empresa de contabilidade e gestão, especializada na prestação de serviços nas 
seguintes áreas :

Contabilidade Financeira e Analítica para os sectores Privado e Público;

Gestão de Recursos Humanos;

Consultoria Fiscal;

Outsourcing Administrativo;

Auditoria Interna;

Due Diligence;

Gestão de Seguros.

Com um serviço profissional e com a tónica no apoio à gestão, temos como objectivo ser uma
empresa de referência no nosso sector de actividade, disponibilizando os nossos serviços com 
qualidade e de forma ajustada às necessidades e expectativas de cada um dos nossos clientes, 
aumentando a sua eficiência e organização.

Mensalmente disponibilizamos aos nossos clientes informação financeira complementada com 
aconselhamento de gestão nas áreas económica e financeira.

A Gonti pretende ser um parceiro primordial para resolver problemas e orientar os clientes para as 
soluções.



MISSÃO
Pretendemos acrescentar valor ao negócio dos nossos clientes e dar uma resposta adequada aos 
desafios e necessidades que se colocam perante os seus projectos e negócios.

VISÃO
Acreditamos que o saber aliado à experiência profissional e formação continua da nossa equipa de 
colaboradores são a fórmula da nossa competência, exímia no desenho de soluções para as diversas 
tipologias de clientes com quem estamos habituados a trabalhar.

VALORES
A GONTI baseia a sua acção em seis valores fundamentais:

RIGOR

EXCELÊNCIA

COMPETÊNCIA

TRANSPARÊNCIA

INOVAÇÃO

RESPONSABILIDADE

EQUIPA
A Gonti tem ao seu serviço um quadro de pessoal técnico altamente especializado nas áreas da 
contabilidade, da fiscalidade, da auditoria e da consultoria em que se destacam:

Contabilistas certificados, com formação superior nas áreas da contabilidade e gestão de 
empresas;
Técnicos de contabilidade com formação superior na área da contabilidade;
Técnicos de auditoria Interna com formação superior.
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Contabilidade Financeira e Analítica

NAS NOSSAS INSTALAÇÕES E/OU INSTALAÇÕES DO CLIENTE
• Execução da contabilidade geral (SNC – Empresarial);
• Execução da contabilidade pública (SNC – AP – Administração Pública);
• Reporte às entidades oficiais, nomeadamente DGO (SIGO) e Tribunal de Contas
• Execução da contabilidade analítica;
• Supervisão e acompanhamento da contabilidade efectuada pelos serviços do cliente;
• Elaboração das demonstrações financeiras;
• Reconciliações / Análise de Contas;
• Reporting;
• Consultoria e acompanhamento fiscal regular – IVA, IRC, IRS, SS, Modelo 22 e IES;
• Apoio à gestão operacional e financeira.

Gestão de Recursos Humanos

Temos ao dispor dos nossos clientes um serviço de Gestão Administrativa de Recursos Humanos, 
com a execução de um conjunto de actividades e tarefas que vão desde a Gestão Administrativa de 
Pessoal ao Processamento de Vencimentos, das quais se destacam:
• Criação e manutenção do cadastro de pessoal;
• Processamento mensal de vencimentos;
• Emissão de recibos de vencimentos;
• Emissão de mapas estatísticos, contabilísticos e de gestão;
• Declaração de rendimentos dos funcionários (IRS);
• Elaboração de horários de trabalho;
• Elaboração do mapa anual de férias;
• Preenchimento de inquéritos;
• Preenchimento e envio do relatório único;
• Cumprimento das obrigações legais perante:

Segurança Social;
Administração Fiscal, nomeadamente no preenchimento e entrega das respectivas declarações 
fiscais.



Consultoria Fiscal

Através da análise e compreensão dos resultados económicos e financeiros, pretendemos maximizar 
a eficiência fiscal e rendibilidade da sua empresa.

Planeamos e preparamos as obrigações fiscais:
• Diagnóstico, planeamento e prevenção fiscal;
• Revisão de declarações fiscais;
• Apoio e acompanhamento de acções inspectivas por parte da administração fiscal;
• Apuramento e estimativa fiscal do fecho de contas;
• Apoio ao contencioso – reclamações e impugnações fiscais;
• Estruturação de quadro salarial;
• Estimativa de impostos sobre lucros (IRC);
• Apuramento de impostos diferidos;
• Regime aplicável a pagamento de não residentes (DTI);
• Procedimentos em sede de imposto sobre o valor acrescentado.

Outsourcing Administrativo

Execução de tarefas administrativas, contabilísticas e financeiras específicas de cada empresa, com 
o objectivo de reduzir ou eliminar estruturas existentes ou a implementar e, consequentemente, de 
reduzir os custos e melhorar o desempenho das empresas.

Nesse sentido a Gonti disponibiliza recursos técnicos, administrativos e informáticos na execução das 
seguintes tarefas:
• Emissão e controlo da facturação;
• Registo e controlo de contas correntes de clientes, fornecedores e outros devedores e credores;
• Registo e controlo de compras;
• Registo e controlo de stocks;
• Registo e controlo de imobilizado;
• Gestão de tesouraria;
• Adequação de sistemas de informação às necessidades e recursos da empresa.
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Auditoria Interna

Auditorias Internas globais e/ou sectoriais às áreas de:
• Disponibilidades;
• Compras e dívidas a pagar;
• Recursos humanos;
• Existências;
• Imobilizado;
• Vendas e dívidas a receber;
• Produção.

Avaliação de sistemas de controlo interno nas áreas:
Operacional | Contabilística | Financeira | Gestão | Elaboração de manuais de procedimentos.

Due Diligence

A Gonti possui serviços técnicos devidamente habilitados para levar a cabo análises aprofundadas às 
contas das empresas e consequentemente ao seu património (Due Diligence), num contexto de:

Aquisição de uma ou mais empresas | Fusão ou cisão de empresas | Reorganização de empresas.

Gestão de Seguros

Analisamos as necessidades de seguros da sua empresa, consultamos e analisamos todas as 
soluções existentes no mercado e apresentamos-lhe a melhor solução. Serviço de mediação de 
seguros em diversas áreas:

Automóvel | Acidentes de trabalho | Acidentes pessoais  | Multi-riscos  | Responsabilidade civil  | 
Saúde  | Saúde grupo  | Vida  | Seguro de crédito  | Viagem  | Outros.



Referências
A Gonti tem actuado em vários sectores de actividade públicos e privados, dos quais destacamos os 
seguintes clientes:

ISEL – Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
Centro Hospitalar de Lisboa Central, E. P. E.
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E.P.E
Centro Hospitalar Barreiro Montijo, E.P.E
Hospital Distrital de Santarém
Hospital Garcia de Orta, E.P.E.
British Hospital – Lisbon XXI, S.A.
ES Consultores, Lda.
Pac & Bom – Comércio e Serviços, Lda.
Primeiro de Julho –  Sociedade de Transformação Produtos Alimentares S.A.
Gelportos – Produtos Alimentares, Lda.
Intercontinental Productos del mar, S.L
Pitinco, S.A.
Origem do campo, Sociedade Agrícola, Lda.
Estre Digital, Lda.
LASBA, S.A. – Sucursal em Portugal
27DO6, S.A.
Swego, Lda.
FruitPort, Lda.
Premier Tech, Lda.
Jasa – Representações, Lda.
Futuro Publicidade, Lda.
Mastergate – Instalação e Manutenção de Portas e Automatismo Lda.
Biochimietek, Lda.

RIGOR POR REGRA

A TRANSPARÊNCIA POR PRINCÍPIO



www.gonti.pt
gonti@gonti.pt
facebook.com/gonti.gestao.contabilidade

Tel.: (+351) 219 826 520 
Tel.: (+351) 965 909 360
Avenida Diogo Cão, nº16 A Infantado, 2670-327 Loures
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