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sonhar
indispensável à criação e ao empreendedorismo…

consigo, percecionamos o seu sonho!

verBo(1)



avaliar
avaliamos o seu sonho!

acordados, consigo, descobrimos e otimizamos o caminho…

verBo(2)



realiZar
acompanhamos e monitorizamos a realização.

procuramos a sua satisfação!

verBo(3)



valoriZar
Juntos, acrescentamos valor!

verBo(4)
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“a verbochave está empenhada
na criação de valor dos seus clientes,
numa efetiva relação profissional de
proximidade e de forte compromisso
com os resultados a alcançar.
tem o firme propósito de
proporcionar aos seus clientes
uma intervenção profissional de perfil
internacional com equilibrada relação
qualidade-preço.” 

a nossa visão



a nossa visão

missão
prestar serviços de elevado 

valor acrescentado, no âmbito 
da consultoria e assessoria 
empresariais, com padrão
de qualidade internacional
e com equilibrada relação 

qualidade-preço.



equipa multidisciplinar com 
conhecimentos e preparação

adequados aos serviços 
prestados, que são 

constantemente actualizados
e aperfeiçoados;

equipa experimentada
e dotada dos recursos

necessários à prestação
dos serviços profissionais 

disponibilizados;

equipa empenhada
em bem aconselhar e apoiar
na implantação das soluções 

propostas para alcançar
os resultados pretendidos.

competência capacidade compromisso

valores

a nossa visão



imagem
ser reconhecida como

parceiro de referência no âmbito
da consultoria e assessoria 

empresariais, pela satisfação
dos seus clientes e forte 

proximidade e compromisso 
profissionais.

a nossa visão
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a verbochave é constituída
pela reunião de experimentados
quadros profissionais provenientes
de diversas firmas internacionais
de auditoria e de consultoria,
bem como do mundo empresarial.

a nossa equipa



luís Ferreir a alves
senior partner

consultor de negócios e revisor oficial de contas, licenciado 

em organização e Gestão de empresas pelo iscte em 1988,

foi docente universitário em pós graduações e em licenciaturas, 

foi administrador de empresas nas áreas da inovação

e da promoção turística e imobiliária e também consultor fiscal 

em firmas internacionais de auditoria e consultoria (big four).

José r ainho coelho
accounting partner

consultor de Gestão e em peritagens económico-financeiras, 

licenciado em organização e Gestão de empresas pelo iscte 

em 1987, foi controller e adjunto da direção administrativa 

e financeira de firma multinacional de eletrónica e também 

auditor em firma internacional de auditoria e consultoria.

a nossa equipa



henrique martins moreir a 
associate partner

consultor fiscal e de Gestão, especializado em “contabilidade 

e fiscalidade de produtos financeiros derivados” na ucp

em 1999 e em “consultoria de Gestão e auditoria” no cemaf – 

– iscte em 1996, licenciado em economia pela universidade 

nova de lisboa em 1996, foi administrador de empresas

e também consultor fiscal em firmas internacionais de auditoria 

e consultoria (big four).

carlos pedro monteiro
Business consulting senior manager

consultor de Gestão e em peritagens económico-financeiras, 

licenciado em organização e Gestão de empresas pelo iscte 

em 1987, foi controller e adjunto da direção administrativa 

e financeira de firma multinacional de eletrónica e também 

auditor em firma internacional de auditoria e consultoria.

a nossa equipa



João paulo silva 
ta x senior manager

consultor fiscal, mestrando em direito e ciências Jurídico-

financeiras na fdl, pós-graduado em direito fiscal 

internacional na ucp em 2010 e em Gestão fiscal das 

organizações no iseG-idef em 2001, licenciado em direito

na ucp em 2012, em contabilidade e Gestão fiscal no iscal 

em 2000 e em Gestão financeira e fiscal no iesf em 1998,

foi consultor fiscal em reconhecidos grupos económicos e em 

firmas de auditoria e consultoria internacionais (big four).

José martins salgueiro
corporate senior manager

consultor de Gestão, licenciado em Gestão pelo iseG

em 1992, foi diretor de auditoria interna em indústria cimenteira 

multinacional e auditor externo em firma de auditoria

e consultoria internacional.

a nossa equipa



carina patrícia quintal
senior consultant

consultora de Gestão e contabilista certificada, pós graduada 

em “finanças e controlo empresarias” pelo cemaf-iscte

em 2004 e em “fiscalidade” pelo instituto superior de Gestão 

em 2001, licenciada em Gestão de empresas pelo instituto 

superior de Gestão em 2001. foi consultora fiscal em firma

de auditoria e consultoria internacional (big four), auditora 

interna certificada e controller.

Fernanda lima rosa
senior accountant

contabilista, licenciada em Gestão pela universidade lusófona 

em 2014, licenciada em psicologia pela universidade lusófona 

em 2012, formadora credenciada em 2012.

a nossa equipa



inês silva BoniFácio
consultant

consultora analista, mestrado em Gestão (componente 
letiva) no iscte em 2012 e licenciatura em Gestão
no iscal em 2011.

helena duarte
certiFied accountant

licenciada em economia pela universidade nova
de lisboa em 1994 e pós graduada em análise financeira 
no iseG em 1996; foi responsável pelo acompanhamento 
de carteiras de clientes em situação de incumprimento
de crédito, de insolvência ou de recuperação empresarial 

em instituições financeiras.

a nossa equipa



a nossa equipa

diogo oliveir a luís 
certiFied accountant

licenciado em contabilidade e administração pelo 
instituto politécnico de setúbal em 2014 e contabilista
em diversos setores de atividade.

cl áudia Ferreir a de Faria 
accountant

contabilista, licenciada em finanças empresariai
 pelo iscal em 2007.



a nossa equipa

carl a gomes magalhães
accountant

licenciada em Gestão pelo iscte em 2007 e contabilista 
em diversos setores de atividade.

soFia dos santos venâncio 
consulting analYst

consultora analista com o curso de técnico
de contabilidade do iefp, em 2017.



a nossa equipa

vanda santos vicente
consulting analYst

analista de consultoria com o curso ctesp Gestão 
financeira e contabilidade do instituto superior
de educação e ciências, em 2016.



parceiros proFissionais

pedro crispim
information systems

rui Felgar
corporate consulting

rita palla
corporate design

a nossa equipa
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consultoria empresarial



consultoria de Gestão
– estratégia

– planeamento estratégico

– Gestão do risco

– mudança organizacional

consultoria de processos
– controlo interno

– auditoria interna

– Gestão de projetos de investigação científica

consultoria financeira
– avaliação, investimentos e financiamentos

– assessoria financeira

– controlo de Gestão

due diligence
– económica

– financeira

– de processos

consultoria empresarial



assessoria fiscal



consultoria nacional e internacional

due diligence

cumprimento de obrigações fiscais

preços de transferência

apoio a contencioso 

representação fiscal

preparação de declarações fiscais

assessoria fiscal



assessoria contabilística



peritagens económico-financeiras

outsourcing da função financeira e de tesouraria

contabilidade

processamento salarial

apoio administrativo e financeiro

assessoria contabilística



formação



fiscalidade

contabilidade

formação
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os nossos clientes

–  2 Hold Investments S.A.

–  3 Angle Capital S.A.

–  3 Angle Capital Growth – Soc. Capital Risco, S.A.

–  A . D. Logistics, S.A.

–  A . Jacinto & Pereira da Silva, SROC Lda.

–  Absolute Divine, Lda.

–  Academia de Artes Interlúdio, Unip. Lda.

–  Aermigeste – Investimentos e Gestão, S.A.

–  Agência Espacial Portuguesa – Portugal Space

–  AJI – Sgps S.A.

–  Ajuda Cristã à Juventude – IPSS

–  Angome – Soc. Investimentos Imobiliários S.A.

–  Aquiram – SGPS, S.A.

–  ARM – Águas e Resíduos da Madeira, S.A.

–  Armasul – Distribuidor Materiais Eléctricos S.A.

–  Artseven – Produções, Lda.

–  Associação para o Desenvolvimento do Atlantic International   

    Research Centre (Ad Air Centre)

–  Atlantic Islands Electricity (Madeira) – Produção, Transporte 

    e Distribuição de Energia, S.A.

–  Átomo Pioneiro, Lda.

–  Auchan Retail Portugal S.A.

–  Australis Oil & GAs Portugal, Soc. Unip. Lda.

–  AVK – Soluções Audiovisuais, S.A.

–  Ayming España, S.A.U.

–  Balões e Galardões – Unipessoal Lda.

–  Base Cont – Contabilidade e Fiscalidade, Lda.

–  Bdk Financial Group, S.A.

–  Bdk Financial Group S.A. Sucursal em Portugal

–  Bispl – Consultoria Engenharia, S.A.

–  Brites, Vaz & Irmãos S.A.

–  C.R.I.M. Produções Audiovisuais, Lda.

–  Cafoca – Consultoria e Gestão de Projectos, Unipessoal, Lda.

–  Colégio Valsassina, S.A.

–  Cometec – Técnicas em Betão S.A. Sucursal

–  Confeitaria Mirene S.A.

–  CPA Associates International EMEA Limited

–  Cumprir Metas – Gestão, Unipessoal, Lda.

–  Curpisia – Comissão Unitária de Reformados Pensionistas

    e Idosos de Santa Iria de Azóia

–  CVP – Sociedade de Gestão Hospitalar, S.A.

–  Dakar Financial Group, S.A Luxemburgo

–  Dakar Financial Group, S.A Portugal

–  Datanálise Lda.

–  DFK & Associados, SROC

–  Direção Regional de Apoio ao Investimento e à Competitividade

–  Dirk Hutter – Residence Portugal – Unip. Lda.

–  DMRAC – Aviation Corporation – SGPS, Unipessoal Lda.

–  DO27 – Security Solutions, S.A.

–  Doma – Agricultura e Pecuária, Lda.

–  EAA – Escola de Aviação Aerocondor S.A.

–  Emma Bridget, Unipessoal Lda.

–  Enfis, Consultoria Lda.

–  Enzifarma – Diagnóstica e Farmacêutica, S.A.

–  Escala Genuína, Unipessoal Lda.

–  Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNL

–  Faculdade de Economia da UNL

–  Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A.

–  Friopal – Produtos Alimentares S.A.

–  Fueltejo – Combustíveis e Lubrificantes S.A.

–  Fundação Champalimaud

–  G Air Advanced Training, Lda.

–  G Air Ii Maintenance, Lda.

–  G4u – Gestão De Activos Aeronáuticos, Lda.

–  Gemini – Gestão de Empreendimentos, S.A.

–  Globestamp, Lda.

–  Go Logistic – Logística, Lda.

–  Goldenhill S.A. Sucursal em Portugal

– GOW Capital Advisors, Lda.

–  Hamon Thermal Europe, S.A.

–  Hamonblue de Portugal, Unipessoal Lda.

–  Hay Group, S.A.

–  Herfri, Soluciones Especiales, SAS

–  Idirect, Lda.

–  IGEFE – Instituto de Gestão Financeira da Educação, I.P.

–  IMMIF, Lda.

–  Imsa SGPS S.A

–  Indiconta – Contabilidade, Gestão e Inform., Lda.

–  Industrial Aquiven, CA

–  Inforinfantil – Informática para Crianças Lda.

–  Inspiração Internacional Comércio de Bens e Serviços, S.A.

–  Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, IP-RAM

–  ISEGI – Instituto Superior de Estatística e Gestão da Informação

–  ITQB – Inst. Tecnologia Química e Biológica

–  ITV – Inspecção Técnica de Veículos, S.A.

–  JMP – João Monarca Pires SROC, Unip. Lda.

–  Junta de Freguesia de Benfica

–  Keller Terra – Sociedade Unipessoal Lda.

–  KSD, Lda.

–  Legendary Books, Unipessoal Lda.

–  Letraperícia Publicidade, Lda.

–  Lightec, Lda.

–  Lightning Words, Lda.

–  Lismusica Instrumentos Musicais, Lda.

–  Luso Roux S.A.

–  ManPowerGroup Portugal SGPS, S.A.

–  Marchon Portugal, Unipessoal, Lda.

–  Martins Pereira, João Careca & Associados – SROC, Lda.

–  Martintaurus – Contabilidade e Eventos, Lda.

–  MDD Fashion Store, Lda.

–  Mercado Urbano – Gestão Imobiliária S.A.

–  Mergulhar na Cidade – Gestão de Espaços Unip. Lda.

–  Nova.ID.FCT – Associação para Inovação e Desenvolvimento da FCT

–  Obviousdragon, Unipessoal Lda.

–  Ourivesaria Camanga, Lda.

–  Pacsis – Sistemas de Promoção e Marketing, Lda.

–  Paulo Lúz Costa, Cristina Guiomar e Associados – Soc. de Advogados

–  PBT – Sociedade de Panificação Beira Tejo, Lda.

–  Penazeites – Azeites Tradicionais, S.A.

–  Pener – Projectos de Engenharia, Lda.

–  Planos Essenciais, Lda.

–  Plets – Formação e educação Lda.

–  Present Services, S.A.

–  Rembalcom Comércio de Embalagens Lda.

–  Robert Walters Portugal, Unipessoal Lda.

–  Rui Costa Sousa & Irmão S.A.

–  Sá Morais Castro, Lda.

–  Saga Sesimbra Hotéis & Resorts, Unip. Lda.

–  Salguez Imobiliária, S.A.

–  Santa Casa da Misericórdia de Portimão

–  Satu Oeiras – Sistema Automático Transporte Urbano, S.A.

–  Secretaria Regional da Agricultura e Pescas da R.A. da Madeira

–  SFP Online, S.A.

–  Sierra Portugal, S.A.

–  Sincorpe, Lda.

–  Sistran Lda.

–  Sky CP Limited – Sucursal em Portugal

–  Sociedade Agrícola Felizardo Prezado

–  Sofalca – Soc. Central Produtos de Cortiça Lda.

–  Sofocom – Soc. de Fomento Comercial Lda.

–  Sonicel – Acessórios e Sobressalentes, S.A.

–  Sopecate – Soc. de Pesquisas, Captações de Água e Transportes, S.A.

–  Square Asset Management S.A.

–  Star Advantage – Consulting, Lda.

–  Tempos Cénicos Unipessoal Lda.

–  Time To Go – Serviços de Limpeza Unipessoal, Lda.

–  Timeless Capital Advisors, Lda.

–  Timexport – Comércio, Impor. e Expor. Ourivesaria e Relojoaria, Lda.

–  TP, Unipessoal, Lda.

–  TREMC – Transportes Rodoviários Estrela Mte Caparica S.A.

–  UHY e Associados, SROC, Lda.

–  Universidade Nova de Lisboa – Faculdade de Direito

–  UON, Consulting, S.A.

–  Vapor Ilhas – Montagens Técnicas e Industriais, Lda.

–  Veggie Wave Portugal, Lda.

–  Vilan – Peritos Contabilistas, Lda.

–  Wisemaps, Unipessoal Lda.



rua mouzinho da silveira, nº 27 - 5ºa
1250-166 lisboa · portugal

tel: +351 213 570 797 · e-mail: info@verbochave.pt 

www.verbochave.pt

obriGado.
conte
connosco,
contamos
consiGo!


