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SOBRE NÓS

Somos uma empresa que está certificada pelo INAPEM. O nosso
lema é: “A satisfação do cliente é a nossa realização”. Para isso
contamos com uma equipa de profissionais experientes e bem
qualificados. A nossa equipa é formada por um grupo de consultores
que provêm de diferentes consultorias existentes no nosso mercado.
Sabemos das exigências que são necessárias para comunicar e gerir
uma marca, motivo pelo qual regemo-nos por um serviço de
excelência sempre que somos contratados para prestar serviços.
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SERVIÇOS

CONTABILIDADE

ASSESSORIA FISCAL

AUDITORIA

ANÁLISES KPI’S

RECURSOS HUMANOS

PROJECTOS DE INVESTIMENTO
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CONTABILIDADE
- Contabilidade Geral e de Contabilidade de Gestão
- Consolidação de Contas
- Encerramento de contas e apuramento de Resultados
- Relatórios e Notas às Contas
- Mod 1 – Imposto Industrial
- Mod 1 e 2 de IRT
- Declarações anuais de Rendimentos (Mod. 1 e 2)

AUDITORIA
- Auditoria Contabilística
- Auditoria Fiscal
- Revisão e procedimentos de controlo interno

ANÁLISES KPI’S
- Análise de alguns Indicadores de gestão: Financeiro;
Tesouraria; etc…
- Acompanhamento do desenvolvimento do negócio.

ASSESSORIA FISCAL
- Enquadramento Fiscal das Empresas
- Incentivos e Benefícios Fiscais

RECURSOS HUMANOS
- Auditoria à gestão pessoal
- Auditoria Interna de avaliação e reconstituição
- Memorandos de auditoria e notas de síntese
- Revisão de procedimentos e controlos internos

PROJECTOS DE INVESTIMENTO
- Projectos de Investimento
- Planos de Negócios

CONSULTORIA FISCAL
CONSULTORIA
CONTABILÍSTICA
- Processamento e tratamento de documentos com
informação contabilística;
- Supervisão de tarefas do departamento de contabilidade de
acordo com os normativos do
PGC;
- Elaboração e gestão de sistemas de contabilidade de gestão,
analítica ou industrial;
- Reporte das demonstrações financeiras de acordo com as
necessidades dos clientes;
- Encerramento e prestação de contas anual.

CONSULTORIA
FINANCEIRA
- Análise de indicadores de gestão (KPi’s);
- Elaboração de estudos de viabilidade económica e
financeira;
- Análise de projectos de investimento;

- Elaboração de planos de negócio.
- Apoio às empresas enquanto prestadores de
serviços do INAPEM, na elaboração dos seus
projectos, com o objectivo de recorrem aos
benefícios disponibilizados pelo Estado, através de
programas tais como o PAC, PRODESI, etc…

- Elaboração da Análise da carga fiscal;
- Apuramento dos impostos mensais;
- Apresentação anual do relatório fiscal;
- Acompanhamento dos nossos clientes junto da AGT nas
comunicações, através de
requerimentos, reclamações graciosas e recursos
hierárquicos.
- A 2TZ faz aconselhamento das empresas no cálculo das
estimativas do Imposto industrial
fazendo recomendações sobre o preenchimento das
declarações fiscais, em particular da
Mod. 1, de forma a maximizar os incentivos fiscais em vigor.
- Assessoria dos cliente no cumprimento das obrigações
fiscais complementares de obrigação
anual.

CONSULTORIA RH
- Cumprimento das obrigações declarativas fiscais;
- Execução de cálculos , processamento de salários
e, emissão de recibos:
- Elaboração relatórios e estatísticas obrigatórios,
Declarações Anuais dos Modelos 1 (Grupo B de IRT);
Modelo 2 (Grupo A de IRT); Mod 2 (Grupos B e C de
IRT); Declaração Anual de rendimentos (Grupo C de
IRT).
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