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SOLUÇÕES DE CONTABILIDADE À SUA (VERDADEIRA) MEDIDA

mensagem
“Em 1992 quando criei a RCR o meu
objetivo era criar uma empresa de
serviços de contabilidade e não um
“gabinete de contabilidade”
propriamente dito.
Sempre atuei achando que a
Contabilidade é um instrumento
valioso de gestão para as empresas.
Mais do que o simples pagamento
de impostos e tratamento
contabilístico, consegui sempre
através do aconselhamento
especializado e da introdução de
melhorias tecnológicas no serviço
da contabilidade criar condições
aos meus clientes para tomarem
decisões bem informadas e com
isso terem mais tempo para gerir
as suas empresas.
Sempre me pautei pela
proximidade com os clientes, onde
mensalmente a elaboro Relatórios
Financeiros com o intuito de
antecipar problemas que
eventualmente só se detetariam no
final de cada ano civil. Estar lado a
lado com os empresários permite
que eles programem com
antecedência o pagamento dos
seus impostos evitando coimas
desnecessárias.
Não considero a dimensão ou a
forma jurídica do cliente como um
fator importante na qualidade do
serviço prestado. Antes sim, o
adequar a dimensão e as reais
necessidades dos clientes ao
serviço que lhes é prestado e,
assim, ir de encontro às suas
expectativas.
É assim, com muito orgulho, que
constato que um grande número de
clientes a nível nacional
acompanha a RCR há mais de 20
anos sendo que ao longo destes
mais de 26 anos de atividade nunca
perdemos um único cliente num
mercado tão concorrencial e
competitivo como é o da
Contabilidade e Apoio à Gestão.”

"A CONTABILIDADE
DEVE FUNCIONAR
COMO UM VALIOSO
INSTRUMENTO DE
GESTÃO PARA AS
EMPRESAS"
ROGÉRIO RÊGA - FUNDADOR RCR

RCR CONTABILIDADE

serviços de
contabilidade

"SOMOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES
DE CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E
MÉDIAS EMPRESAS. ACREDITAMOS EM
RIGOR, PROXIMIDADE E SERVIÇO DE
EXCELÊNCIA"

SERVIÇOS DE
CONTABILIDADE

ACOMPANHAMENTO
FISCAL

PROCESSAMENTO DE
SALÁRIOS

Asseguramos com rigor
e proximidade a
contabilidade da sua
empresa, com processos
ágeis e de confiança.

Tratamos das suas
obrigações fiscais com
rigor absoluto. Estamos
sempre em contacto
consigo.

O processamento de
salários é das tarefas
mais exigentes e
rigorosas que pode ter na
gestão sua empresa.

Execução por
Contabilistas
Certificados
Apresentação Mensal
de Resultados
Atendimento próximo
(video, whatsapp,
chat)
Folha informativa
mensal

Preenchimento das
declarações fiscais
Análises periódicas à
contabilidade
Análise contínua e
preventiva
Notificações
antecipadas
Resolução de
problemas tributários

Folha informativa
mensal
Processamento de
salários
Emissão de recibos de
vencimento
Notificação de
obrigações por SMS
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RCR CONTABILIDADE

ferramentas
contabilidade
"FACILITAMOS O DIA A DIA DOS
GESTORES DISPONIBILIZANDO
FERRAMENTAS DE REAL VALOR
PARA AS EMPRESAS"

CONTABILIDADE ONLINE
Connosco, a sua contabilidade está acessível
on-line e 24 horas por dia para qualquer
consulta ou exigência documental que seja
necessária para a sua vida profissional.

GESTÃO COMERCIAL

Tenha ao seu dispor um software de gestão
comercial (grátis). Obtenha uma visão geral
das principais áreas da sua empresa (vendas,
stocks e compras).

CONTABILIDADE INHOUSE

A nossa solução de serviços de contabilidade
não fica apenas no nosso escritório, vai até si
se necessário. Temos opções de serviços
adequadas a todos os clientes e empresas.

NOTIFICAÇÕES POR SMS

O nosso sistema de notificações
contabilísticas por SMS, permite-lhe ficar
descansado, avisado e alerta sobre eventos
fiscais e contabilísticos importantes para a sua
gestão.
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RCR CONTABILIDADE

soluções de
gestão
"SOLUÇÕES PARA MELHORAR A
GESTÃO DA SUA EMPRESA"

CONTROLO ORÇAMENTAL

Ajudamos a planear e a executar a gestão
orçamental da sua empresa. Seja rigoroso no
cumprimento dos seus objetivos e atinja o
sucesso com menor esforço.

CONTROLO DE GESTÃO

Tenha mensalmente nas suas mãos relatórios
de gestão completos que o ajudam a visualizar
o real desempenho da sua empresa em relação
a períodos homólogos e previsões efetuadas.

PLANOS DE NEGÓCIO

Elaboramos e auxiliamos na criação de planos
de negócio para começar empresas, novos
projetos de investimento ou rondas de
financiamento junto de potenciais
investidores.

ESTUDOS DE VIABILIDADE

Prestamos consultoria na elaboração de
Estudos de Viabilidade e Documentação
adequada para análise e avaliação de projetos
(como o Portugal 2020)
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RCR CONTABILIDADE

conheça a
equipa
AS PESSOAS QUE FAZEM A RCR CONTABILIDADE

ROGÉRIO RÊGA

ERNESTINA SOUSA

SÓCIO-FUNDADOR

CLÁUDIA XAVIER

SÓCIA-FUNDADORA

TERESA MARTINS

Pequenas e Médias Empresas
As nossas soluções de contabilidade
foram pensadas para resolver os
problemas típicos das PME
portuguesas de forma simples e
acessível à maior parte delas.

Ferramenta de Gestão
A contabilidade não é uma obrigação,
é um ativo de enorme valor para a sua
empresa.

ERMELINDA SILVA

ÂNGELO RÊGA
SÓCIO

CONCEIÇÃO MEIRELES

Investir no (bom) contabilista é
fundamental. É um parceiro
estratégico no desenvolvimento da
sua empresa

+ 25 Anos de Experiência
A nossa experiência é fruto da nossa
abertura, proximidade e rigor junto
dos nossos clientes. Só isso nos
permite estar em atividade há tantos
anos com um grau de satisfação tão
elevado.
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RCR CONTABILIDADE

queremos
ajudá-lo!
MELHORE A SUA CONTABILIDADE, A
SUA LIQUIDEZ E EVITE MULTAS!

WWW.RCRCONTABILIDADE.PT
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