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DEPARTAMENTOS E DIVISÕES 
 
 
 
 
 
Contabilidade e Fiscalidade [Accounting/Tax/Reporting] 
Oferecemos um serviço diferenciado 
no âmbito da execução e assistência contabilística e fiscal. 

 

 
Consultoria Financeira e de Gestão [Management/Consulting] 
Prestamos um apoio dedicado á gestão das empresas, nas vertentes 
económica e financeira, onde defendemos princípios de reporte e controlo 
de gestão, projecção e medição de resultados, bem como a introdução de 
procedimentos com vista à eficiência da gestão e organização dos nossos clientes. 

 

 

Corporate Finance PME [Corporate – Small Business] 
A Área Económica Consultores apoia os clientes em projectos especiais 
como planos de negócio, avaliação de empresas, estudos de viabilidade, 
angariação de capital de risco, fusões e aquisições. 

 

 

Auditoria Financeira [Audit] 
Verificação da informação financeira e contabilística das empresas, 
a boa aplicação da legislação e das normas e os sistemas de controlo interno. 
Auditorias específicas (aquisição, peritagens, contabilísticas, reconstituições). 
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APRESENTAÇÃO  

A Área Económica Consultores é uma empresa especializada em serviços financeiros profissionais de contabilidade e fiscalidade, consultoria de gestão, 
consultoria financeira e auditoria, que se preocupa com a sustentabilidade e rentabilidade dos seus clientes. Está fortemente focalizada para a 
profissionalização da gestão empresarial das PME e empresas familiares.  

Com a mudança de instalações efectuada em 2005 e a reorganização do nosso corpo de gestão, alargámos os nossos serviços e projectos financeiros, úteis 
num mercado cada vez mais global e competitivo e adquirimos em 2006 uma sociedade em Lisboa, a Stock Value Consulting .  

A experiência capitalizada pelos seus sócios e técnicos profissionais, permite à Área Económica Consultores e à Value Consulting prestarem um serviço de 
qualidade e de valor acrescentado aos seus clientes. 

Estamos convictos que a sustentabilidade das organizações dependerá (i) da constante formalização de objectivos, projecção e revisão sistemática de 
resultados e avaliação contínua das suas estratégias bem como (ii) da capacidade de financiamento para suportar adequadamente os seus investimentos e 
riscos de negócio. 

HISTORIAL  

A Área Económica foi fundada em 1984, sob a forma jurídica de sociedade por quotas, possuindo desde a sua origem um variado leque de clientes de 
prestígio. Em 1995 cria a Área Económica Consultores com o objectivo de oferecer uma vasta gama de serviços profissionais de acordo com o perfil e 
necessidades das PME. Em 2006 adquire a totalidade do capital da Stock Value Consulting e instala-se também em Lisboa. O profundo conhecimento, do 
tecido empresarial de Leiria e Lisboa, é factor marcante no seu crescimento. 
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VISÃO  

Reconhecimento da Área Económica  como marca. Ambicionamos ser reconhecidos pelo mercado nacional e internacional como uma 
empresa líder em consultoria às PME na área financeira e de gestão, que presta serviços profissionais de qualidade, com elevado valor 
acrescentado para os seus clientes e que contribui para o desenvolvimento e bem-estar da sociedade em geral.  

MISSÃO  

| Contribuir para um forte desenvolvimento organizacional das PME  
| Criar valor e melhorar a competitividade dos seus clientes  
| Aconselhar e propor soluções activas na rentabilização e gestão dos seus negócios  
| Prestar um serviço íntegro, transparente e profissional  
| Incutir nas PME a consciência para uma cultura financeira e empresarial de rigor  
| Estimular as empresas familiares para o exercício de uma gestão profissional     
| Manter alta, a satisfação dos seus clientes e colaboradores  

VALORES  

Na Área Económica partilhamos um conjunto de valores que orientam o exercício da nossa actividade e que influenciam a forma como 
trabalhamos em equipa e interagimos com os nossos clientes. A importância que atribuímos à integridade,  é parte fundamental da nossa 
cultura pautando-nos pelos seguintes princípios:  

 

VALORES DA EMPRESA VALORES DIRECCIONADOS PARA O CLIENTE VALORES INTERNOS ENTRE COLABORADORES 
| Educação 
| Honestidade  
| Profissionalismo 
| Confiança 
| Confidencialidade 
| Independência  
| Rigor  

| Orientação para os problemas do Cliente 
| Acrescentar visão de médio longo prazo 
| Parceiros do Cliente na sua estratégia 
| Reconhecidos pela competência e qualidade 
| Criar valor, com eficiência e rentabilidade 
| Oferta de um preço justo  
| Sucesso e sustentabilidade do cliente  

| Com espírito de equipa  
| Acreditam nos negócios dos clientes  
| Profissionais, com ambição e dedicação 
| Motivados para criar mais valias ao cliente 
| Envolvidos no crescimento da Empresa 
| Com lealdade e atitude profissional  
| Actualizados e ansiosos de novos conhecimentos 
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Divisão de Contabilidade e Fiscalidade [Accounting/Tax/Reporting]  

 
Esta divisão traduz-se essencialmente em: 

|         Execução e assistência contabilística direccionadas para sociedades com contabilidade organizada. 
|         Nomeação dos seus sócios como Técnicos Oficiais de Contas empenhando-nos numa posição de independência e reporting. 
|         Apoio fiscal permanente em matéria de impostos, assessoria laboral e preparação de declarações fiscais. 

 

    

SERVIÇOS APOIO INCLUÍDO NOS SERVIÇOS 

|      Execução contabilística e fiscal nos nossos escritórios  
|      Assistência contabilística e fiscal nos escritórios do cliente  
|      Processamento de vencimentos  
|      Elaboração de Relatórios e Contas anuais  
|      Serviço dedicado á criação de pequenas e micro empresas  
|      Liquidação e dissolução de sociedades  
|      Recuperação e reconstituição de contabilidades  
|      Constituição ou recuperação de ficheiros de imobilizado  
|      Reembolsos de IVA – Preparação e acompanhamento  
|      Contabilidade analítica (sector industrial) 
|      Consultoria Fiscal 
 

� Disponibilidade permanente para resolução de questões e problemas 
� Assessoria, prevenção e opiniões de enquadramento fiscal  
� Assessoria laboral, direito do trabalho e recursos humanos  
� Apoio e acompanhamento na elaboração de requerimentos  
� Apoio e acompanhamento de inspecções da Administração Fiscal  
� Informação permanente sobre nova legislação legal, fiscal e laboral  
� Participação em Conselhos Fiscais e reuniões de Órgãos Sociais 
� Recrutamento de acordo com necessidades do cliente 
� Participação em negociações comerciais 
� Newsletter Área Económica Consultores 
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Divisão de Consultoria Financeira e de Gestão [Consulting/Management]  

A divisão de consultoria está empenhada na participação activa na gestão dos nossos clientes, com vista á sua eficiência organizacional e 
rentabilidade do negócio. A competitividade das empresas deverá passar sempre pelo saber “quanto e onde, se ganha e perde dinheiro”  
e pelo controle sistemático das suas variáveis produtivas e de gestão. A sustentabilidade financeira dos investimentos numa perspectiva de 
médio e longo prazo, deverá estar em sintonia com os objectivos estratégicos e operacionais planeados. O exercício de uma gestão 
profissional é hoje em dia, factor competitivo. 

 

|     Assessoria de gestão e organização de empresas  

|        Implementação de processos de reporte e controlo de gestão (Tableau de Bord / Scorecard)  
|        Definição e implementação de sistemas de custeio (apuramento de custos de produção e margens)  
|        Implementação de orçamentos de exploração, financeiros e de tesouraria  
|        Relatórios e Análises Económicas e Financeiras periódicas  
|        Preparação e apresentação de pedidos de financiamento à banca  
|        Planos económicos e financeiros de médio e longo prazo (investimento)  
|        Manual de procedimentos administrativos e contabilísticos  
|        Manual de descrição, análise de funções e responsabilidades  
|        Análise, formulação e implementação de Objectivos Estratégicos e Operacionais  
|     Participação em reuniões de Conselhos de Administração e Gerência  
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Divisão de Corporate Finance PME [Corporate - Small Business]   

Criámos uma divisão de Corporate Finance dirigida ás PME. Num mercado cada vez mais global e agressivo, já não existem exercícios 
complexos apenas para as grandes sociedades. Qualquer empresa, seja ela pequena, média ou grande, deve equacionar (i) a procura de 
parceiros (fusões, aquisições, cisões), (ii) a avaliação, partilha ou alienação de capital e (iii) a formalização da sua estratégia e modelo de 
crescimento.    

As empresas por via das exigências de mercado, sucessões familiares ou necessidades financeiras, precisam cada vez mais de projectar os 
seus planos, avaliá-los, no sentido de tomarem decisões de gestão sustentadas e verem com isso, reduzidos os seus riscos de negócio. 
Bancos e entidades financeiras observam em detalhe o seu Plano de Negócios quando têm que tomar a decisão de financiar ou não. Mais 
do que isso, o Business Plan é um processo de cultura empresarial de rigor.   

  

|      Elaboração de projectos de fusão e cisão de acordo com o novo C.S.C. 

|      Elaboração de projectos de dissolução e liquidação de empresas 

|         Avaliação de Empresas e Activos 
|      Planos de Negócio (Business Plan) 

|         Estudos de viabilidade e reestruturação económica e financeira 

|         Negociação de passivos bancários 

|         Angariação de capital de risco 

|         Fusões & Aquisições (avaliação, intermediação, assessoria e acompanhamento em mandatos de compra e venda) 
|         Apresentação e desenvolvimento de modelos societários 
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Divisão de Auditoria Financeira e Revisão de Contas [Audit]  

A Área Económica – Auditores e Consultores, Lda  integra profissionais 
independentes com vasta experiência na área de Auditoria Contabilística.  

  

•  Auditorias financeiras de aquisição/venda e ou contratuais  

•  Revisão de contas e Certificação de Despesas de Investimento QREN (*)  

•  Due Diligence's  

•  Memorandos de auditoria, notas de síntese e cartas de recomendação  

•  Revisão de procedimentos e controlos internos  

•  Auditorias internas de avaliação e reconstituição  

   

(*) Através de associados Revisores Oficiais de Contas 

 
 
Pedro Santos - Senior Partner
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                                                      CONTACTOS 
 

                                                              

 

                                                             ÁREA ECONÓMICA II CONSULTORES – Contabilidade, Gest ão e Finanças, Lda 

   
Escritórios Leiria:  

Rua de Pombal, Lote 46, Loja C – Nova Leiria 
2415-783 LEIRIA 
PORTUGAL 
Telef.: (+351) 244 814 951/3 
Fax: (+351) 244 814 954 
Email: silvino.santos@areaeconomica.net  

www.areaeconomica.net 
 
 
 
CORPO DE GESTÃO 

 
Silvino Santos – Senior Partner 

Pedro Santos – Partner 

Michael Morouço - Manager 

 

 
Lisboa: Stock Value Consulting  

Rua Prof. Mira Fernandes, Lote 
20/21, 6º F 
1900-383 LISBOA 
PORTUGAL 
Telef.: (+351) 91 688 15 50 
Telef.: (+351) 21 843 97 05 
Fax: (+351) 21 843 97 25 
Email: pedro.santos@svc.pt   
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Silvino Rodrigues dos Santos 
Senior Partner  da Área Económica Consultores 
 
 

Em 1995 iniciou, como sócio fundador, o projecto da Área Económica Consultores – Contabilidade, Gestão e Finanças, Lda. 

 

Participa como Consultor , no Conselho de Gestão e Fiscal, de várias empresas em representação da Área Económica Consultores. 

 

Especialista em fiscalidade e contabilidade . Vasta acumulação de experiência profissional diversificada ao nível de negócios empresariais em vários 
sectores de actividade e responsável por centenas de projectos ao nível de avaliação, intermediação, finanças, planeamento e controlo de gestão. Grande 
experiência em projectos de profissionalização de empresas familiares.  

 

Em 1984 funda a Área Económica – Auditores e Consultores, Lda. 

 

24 anos de experiência profissional acumulada como Director Administrativo e Financeiro e Administrador de diversas sociedades anónimas e limitadas 
[1970-1994]. 10 anos de experiência em funções de chefia de departamentos de contabilidade e finanças [1960-1970].  

 

Técnico Oficial de Contas desde 1965. 

 

Diploma em Contabilidade / Curso Geral do Comércio.  

 

Contactos: 
Tel +351 244 814 951/3 
Fax +351 244 814 954 
Dir Mov +351 91 947 510 
silvino.santos@areaeconomica.net 
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Pedro Rodrigues dos Santos 
Partner  da Área Económica Consultores e da Stock Value Consulting 
 
 

 

Detém competências em auditoria, gestão financeira, fusões & aquisições, avaliação de empresas, fiscalidade e consultoria de gestão.  

Senior Partner da Área Económica – Auditores e Consultores, Lda  (na divisão auditoria). 

Partner desde 2003 da Stock Value Consulting, Lda. (Lisboa)  

Doze anos de experiência profissional como Consultor Financeiro na AE e SVC.  

Seis anos de experiência profissional desempenhando funções de Director Administrativo e Financeiro e Adjunto da Direcção Geral [1999-2005], responsável 
pelos departamentos de contabilidade, administrativo, recursos humanos (100 colaboradores) e controlo de produção e custos. Desenvolveu competências 
em planos de negócio, negociações com a banca, investimentos, financiamentos, gestão financeira e de tesouraria, gestão da produção, planeamento e 
controlo de gestão e reporting. Prática de gestão empresarial em ambiente normativo e certificado (ISO 9001:2000, OSHAS 18001 e ISO 14001).  

Seis anos de experiência profissional em auditoria e revisão legal de contas [1993-1999], desempenhando funções de Auditor Senior tendo desenvolvido 
competências de Manager responsável por um vasto número de trabalhos. Deteve nesta altura, experiência relevante em planeamento e supervisão de 
trabalhos de auditoria, revisões analíticas, análises económicas e financeiras, relatórios de auditoria, propostas de certificação legal das contas, management 
letters, auditorias de avaliação, due-diligence’s, reconstituições contabilísticas, reuniões de abertura e fecho de dossiers com Administrações/Gerências, 
formação fiscal permanente.  

Iniciou a carreira profissional em 1993 na divisão de auditoria na firma internacional MAZARS. 

Técnico Oficial de Contas desde 1993. Edita artigos de gestão em vários jornais e publicações económicas.  

Licenciado em Gestão e Organização de Empresas.  

Contactos:  
Tel +351 21 843 97 05 Dir. TLM: +351 91 688 15 50 
Fax Leiria +351 244 814 954 Mail: pedro.santos@svc.pt 
Fax Lisboa +351 21 843 97 25 
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Michael Morouço 
Manager  da Área Económica Consultores 
 
 

Detém competências em contabilidade, auditoria, fiscalidade e consultoria. 

Sénior Manager da Área Económica – Auditores e Consultores, Lda desde 2004 (divisão auditoria). 

14 anos de experiência profissional desempenhando funções de Consultor e Contabilista Senior [2001-2005], responsável pelo acompanhamento e gestão 
de clientes em vários ramos de actividade. Desenvolveu competências em auditoria, consultoria e fiscalidade, nomeadamente, na gestão e planeamento de 
dossiers de auditoria, fechos de contas, relatórios de gestão, revisões analíticas, análises económicas e financeiras, relatórios de auditoria, reconstituições 
contabilísticas, avaliações, fiscalidade e projectos de investimento.  

Iniciou a carreira profissional em 2001 na Área Económica na divisão de auditoria e contabilidade. 

Técnico Oficial de Contas desde 2000. 

 

Licenciado em Gestão de Empresas. Pós-Graduação em Gestão Industrial. 

 

Contactos: 
Tel +351 244 814 951/3 
Fax +351 244 814 954 
Dir Mov +351 938 486 739 
michael.morouco@areaeconomica.net 
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Área Económica – Auditores e Consultores, Lda. 
 
 

Auditoria Financeira e Contabilística e Revisão de Contas. 

Empresa fundada em 1984 pelos seus actuais sócios: Silvino Rodrigues dos Santos, Maria Gabriela Figueirinha Ferreira dos Santos, Paulo Manuel Ferreira 
Rodrigues dos Santos e Pedro Miguel Ferreira Rodrigues dos Santos. Empresa fundadora da ÁREA ECONÓMICA CONSULTORES. 

Associados: Revisores Oficiais de Contas. 

 

 

Contactos: 
Tel Lisboa +351 91 688 15 50 
Tel Leiria +351 244 814 951/3 
Fax Lisboa +351 21 727 54 35 
Fax Leiria +351 244 814 954 
pedro.santos@svc.pt 
michael.morouco@areaeconomica.net 
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Associados 
 
 

 

Revisores Oficiais de Contas: 

Dr. João das Neves Martins 

Dr. Carlos Galamba de Oliveira 

Dr. António Gonçalves 

Dr. Carlos Corte Real 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


