A GONTI
A Gonti - Contabilidade e Gestão, Lda. foi constituída em 1991, é uma empresa especializada na prestação de
serviços nas áreas da Contabilidade Financeira e Analítica, Auditoria Interna, Consultoria Contabilística e Fiscal,
Due Diligence, Gestão Administrativa de Recursos Humanos, Outsourcing Administrativo e Gestão de Seguros.
Pretendemos ser uma organização que se distingue pela excelência e qualidade dos serviços prestados e que
procura, a cada momento, criar valor aos seus clientes com a determinação e o empenho da nossa equipa de
profissionais.

EQUIPA
A GONTI tem uma equipa de técnicos especializados e experientes, que estão organizados por centros de
competência, adoptando uma política de formação contínua dos Recursos Humanos e o investimento em
tecnologias e sistemas de informação, visando acrescentar valor ao negócio dos seus Clientes e dar uma
adequada resposta aos desafios e necessidades que se colocam perante os seus projectos e negócios e
satisfazer as expectativas dos seus Colaboradores, Fornecedores, Parceiros e Accionistas.
A Gonti tem ao seu serviço um quadro de pessoal técnico altamente especializado nas áreas da contabilidade,
da auditoria e da consultoria em que se destacam:
- Técnicos Oficiais de Contas, 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, certificados em Auditoria Interna (CIA – Certification
Internal Audit) pelo IIA - The Institute of Internal Auditors.

VISÃO
Acreditamos que o saber aliado à experiência profissional 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.

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

VALORES
A GONTI baseia a sua acção em seis valores fundamentais:
- Transparência
- Rigor
- Excelência
- Inovação
- Responsabilidade
- Competência e motivação da nossa equipa

CONTABILIDADE
Execução e responsabilidade técnica da contabilidade.

Nas nossas instalações:
Os serviços de execução da contabilidade e a correspondente responsabilização técnica são efectuados com
os nossos recursos materiais e através da nossa equipa de profissionais.
Para a prestação destes serviços, são executadas genericamente as seguintes tarefas:
- Responsabilização através de Técnicos Oficiais de Contas;
- Classificação de documentos;
- Registo e processamento informático dos mesmos;
- Tratamento contabilístico dos dados processados;
- Elaboração e emissão de balancetes mensais;
- Cumprimento das obrigações fiscais nos prazos legalmente estabelecidos;
- Elaboração das Demonstrações Financeiras da empresa, nomeadamente:
- Balanço;
- Demonstração de Resultados por naturezas e por funções;
- Demonstração de Fluxos de Caixa;
- Anexo ao balanço e à demonstração de resultados;
- Anexo à Demonstração de Fluxos de Caixa;
- E demais elementos necessários à elaboração do Relatório e Contas que seja da responsabilidade do Técnico
Oficial de Contas.

CONTABILIDADE
Execução e responsabilidade técnica da contabilidade.

Nas instalações do cliente
Nas instalações dos nossos Clientes estamos em condições de prestar estes serviços nas seguintes
modalidades:
- Responsabilização como Técnicos Oficiais de Contas;
- Coordenação da execução da contabilidade;
- Cumprimento das obrigações fiscais nos prazos legalmente estabelecidos;
- Elaboração das Demonstrações Financeiras, nomeadamente:
- Balanço;
- Demonstração de Resultados por naturezas e por funções;
- Demonstração de Fluxos de Caixa;
- Anexo ao balanço e à demonstração de resultados;
- Anexo à Demonstração de Fluxos de Caixa;
- E demais elementos necessários à elaboração do Relatório e Contas que sejam da responsabilidade
do Técnico Oficial de Contas.

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.

CONSULTORIA
Consultoria Contabilística e fiscal
Através da análise e compreensão dos resultados económicos e financeiros, pretendemos maximizar a
eficiência fiscal e rendibilidade da sua empresa.
Assessoria e análise do enquadramento fiscal, nomeadamente nas seguintes áreas:
- Consultoria e acompanhamento fiscal regular;
- Prestação de serviços de outsourcing na área fiscal;
- Diagnostico, 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.

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 ADMINISTRATIVA 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;
- 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.

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 da Empresa.
As propostas são cuidadosamente estudadas e analisadas de forma a obter uma “solução à medida” que seja
mais eficaz e vantajosa para a empresa.
A prestação de serviço concretiza-se através da transferência da responsabilidade pela gestão e operação das
funções administrativas, contabilísticas e financeiras para um prestador de serviços externo. 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.

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.

A Gonti tem actualmente diversos clientes repartidos por vários sectores de actividade, dos quais destacamos
os seguintes:

Sector da Educação
Sector Público
Reitoria da Universidade Técnica de Lisboa.
Serviço de Acção Social da Universidade Técnica de Lisboa.
Universidade Aberta.
ISEL – Instituto Superior de Engenharia de Lisboa.

Sector da Saúde
Sector Público
Centro Hospitalar de Setúbal, E. P. E.
Hospital de São Bernardo
Hospital Ortopédico de Sant’Iago do Outão
Centro Hospitalar de Lisboa Central, E. P. E.
Hospital de São José
Hospital dos Capuchos
Hospital da Estefânia
Hospital de Santa Marta
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E.P.E
Hospital de São Francisco Xavier
Hospital Egas Moniz
Hospital de Santa Cruz

Centro Hospitalar Barreiro Montijo, E.P.E
Hospital Nossa Senhora do Rosário
Hospital do Montijo
Hospital Distrital de Santarém, E.P.E.
Hospital Garcia de Orta, E. P. E.

Sector Privado
British Hospital – Lisbon XXI, S.A.
LUKH – Lisbon United Kingdom Hospital, S.A.
GPSaúde – Soc. Gestora do Centro de Medicina Física e Reabilitação do Sul - S. Brás de Alportel
Primelab, S.A.
Cordam – Diagnóstico Cardiologia e Análises Clínicas, S.A.
SUD – Serviços de Urgência Médica Domiciliária, Lda.
GPSaúde – Clínica do Porto, S.A.
Microcular, S.A.
Olímpia Cid – Serviços Médicos, Lda.
Consultório de Patologia Clínica - Clinilab, Lda.
Laboratório Maria Manuela Ferrão, Lda.
S.M.N. – Serviços Médicos Nocturnos, S.A.
GPD – Grupo Português de Saúde, S.A.
CPD – Centro Português de Saúde no Trabalho, S.A.
Eulália Semedo – Serviços Médicos, Lda.

Sector do Comércio e Indústria Alimentar
Impormarisco – Indústria e Comércio de Marisco, S.A.
Gelpesca – Indústria e Comércio de Congelados, S.A.
Primeiro de Julho – Sociedade de Transformação de Produtos Alimentares, S.A.
Gelportos – Produtos Alimentares, Lda.
Bingogel – Comércio Prod. Alim. Congelados, Lda.
Pensar Saudável – Comércio e Distribuição, Lda.
Paclaudi – Comércio e Serviços, Lda.

Sector da Informática e das Telecomunicações
Microsoft Informática, Lda.
Felect – Frio, Electricidade e Telecomunicações, Lda.
Brown Eye Média, Lda.
Cross Média, Lda.
Oyster, Lda.
Best Segurança, Lda.
Something Fresh – Publicidade e Marketing, Lda.
Teclalivre – Tecnologias de Informação, Lda.
ZATL – Assistência Técnica, Ar Condicionado e Telecomunicações, Lda.
Saniocópia – Audiovisual Company – Sociedade Equipamentos Multimédia, Lda.

Sector dos Transportes e Logística
Transportes Florêncio e Silva, S.A.
ZAS – Transportes e Logística, S.A.
Transportes Ideal do Alto da Vinha, Lda.
Transportes Nobre e Companhia, Lda.

Sector Imobiliário
Geocirculo, S.A.
Imobiliária do Vale Casal, S.A.
LASBA, S.A.
Habitarq – Actividades Imobiliárias, Lda.
Kaiwoas – Investimentos Imobiliários, Lda.

Sector da Construção Civil
Alves e Jesus – Materiais de Construção, Lda.
Cojade – Sociedade de Construções, S.A.
Sociedade de Construções Vale do Tojalinho, Lda.
Baluguer – Aluguer de Máquinas e Empilhadores, Lda.
Sociedade de Construções Faleiro e Filho, Lda.

Reparação e Manutenção Auto
Auto Reparadora Vale Casal, Lda.
AndradeCar, Lda.
Reciquip – Comercio e Aluguer de Máquinas de Reciclagem, Lda.
JMPT, Lda.
Fanlac, Lda.

Limpezas Industriais
Saniambiente – Serviços Profissionais de Limpeza, Lda.
Sanijardo, Lda.

Outros Sectores de Actividade
Sector Público
Embaixada da Holanda
Centro Cultural e Científico de Macau, IP.

Sector Privado
Iveco Portugal, S.A.
J. R. Mirco – Herdeiros, Lda.
Strong Regulatory – Consultoria, Lda.
Grupo Sportivo de Loures
Farmabiol – Produtos Químicos e Farmacêuticos de Pecuária, Lda.
FuturoSeguro, Lda.
ForçaCapital – Prestação de Serviços, Lda.
Virararuza, Lda.
28ART, Lda.
Prismas Básicos, Lda.
Trilhos Pacatos, Lda.
CGF – Sinalização e Design, Lda.

Instalações
A sede social e instalações da Gonti estão situadas no endereço seguinte:
Avenida Diogo Cão, nº. 16-A, Infantado, 2670-327 Loures.
Telefone: 219 826 520
Fax: 219 826 529
E-Mail: gonti@gonti.pt
Site: www.gonti.pt

