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Vimos por este meio fazer uma apresentação
detalhada da nossa empresa, bem como
disponibilizar proposta de valor para a sua
empresa.

Acreditamos que dispomos de argumentos
diferenciadores na nossa abordagem, assim como
evidenciamos condições para acompanhar as
necessidades crescentes ao nível da gestão que
possa considerar relevantes.

Passamos a explicar com mais detalhe os nossos
argumentos.
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ROGÉRIO RÊGA | CO-FUNDADOR RCR
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+ 25 Anos Experiência
no Apoio a PME´s
Desde 1992, ano da nossa fundação,  que atuamos
achando que a contabilidade é um instrumento valioso
de gestão para as empresas. Através do nosso
acompanhamento dedicado e da introdução de
melhorias tecnológicas no serviço de contabilidade,
criamos condições aos nossos clientes para tomarem
decisões bem informadas e terem mais tempo para
gerir as suas empresas.

Quem
Somos
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 Serviços
(âmbito)

Contabilidade

Balanço e Demonstração de Resultados acumulados comparativos
com períodos homólogos e respetiva variação;

Balanço e Demonstração de Resultados com a respetiva evolução
dos resultados mensais e acumulado do exercício;

Balancete analítico.

Organização, execução e responsabilização do processo contabilístico.

Apresentação mensal das demonstrações financeiras. Nomeadamente:

Fiscalidade

Planeamento e tratamento das obrigações fiscais com rigor absoluto.

Recursos Humanos

Assegurar processo administrativo dos RH ao nível do processamento de
salários, comunicação da admissão de novos colaboradores e respetivas
demissões, bem como o cumprimento das obrigações inerentes ao
processamento salarial.

www.rcrcontabilidade.pt
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Até dia 10 (mensal)

Entrega da documentação para
tratamento contabilístico por

parte do cliente.

Processamento de
Salários

Na data que for mais
conveniente ao cliente.
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Deadlines
REQUISITOS

Até dia 30 (mensal)

Entrega de relatórios de gestão
ao cliente.



Contabilidade
Online

Acessível online e 24
horas por dia para
qualquer consulta ou
exigência documental.

Notificações por
SMS/email

O nosso sistema
de notificações permite
ficar avisado e alertado
sobre eventos fiscais e
contabilísticos
importantes.

Gestor Dedicado

O contabilista certificado
trata de todo o âmbito de
serviço relacionado com o
cliente. Linha direta de
contacto.

Envio de
Documentação

Opção 1: Toda a
documentação contabilística
é enviada digitalmente. 

Opção 2: Envio da
documentação original para
escritório RCR.

Comunicação

Dispomos de sistema de
email marketing para
comunicar novidades do
âmbito contabilístico,

fiscal, entre outros, com
cliente de forma contínua.

www.rcrcontabilidade.pt

Gestão Comercial

Disponibilizamos
software de gestão
comercial (vendas,
stocks e compras).
Ver funcionalidades.

https://rcrcontabilidade.pt/software-de-gestao/software-de-gestao-comercial-gratis-sim-temos-para-si/


200+ Clientes de Contabilidade

Quantificamos o nosso rigor e a
confiança depositada no

nosso serviço de contabilidade

www.rcrcontabilidade.pt
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Case Studies
Testemunhos

Protocolos

https://rcrcontabilidade.pt/case-studies-contabilidade/
https://rcrcontabilidade.pt/quem-somos/reviews/


Os Nossos
Clientes
SETORES DE ATIVIDADE

A nossa longevidade e experiência tornou-nos
suficientemente versáteis e conhecedores de
multi-setores de atividade e contextos internos
das empresas para apoiarmos a gestão e
tomada de decisão dos nossos clientes,
independentemente do ciclo de maturidade
das empresas.

www.rcrcontabilidade.pt
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Serviços
17.9%

Indústria
12.8%

Saúde
11.1%

Comércio
9.4%

Turismo
9.4%

Transportes
8.5%

Outros
7.7%

Educação
7%

Restauração
6.8%

eCommerce
5.1%

Startups
4.3%



Porto
44.7%

Lisboa
12.5%

Braga
11.7%Faro

9.5%
Viana do Castelo

6.6%

Aveiro
6%

Viseu
3.1%

Coimbra
5.9%

Os Nossos
Clientes
GEOGRAFIAS (DISTRITOS)

Independentemente da distância física que por
vezes temos com os nossos clientes, esta não é
um fator inibidor para mantermos a qualidade
de serviço que idealizamos nem a proximidade
que desejamos ter com o cliente.

www.rcrcontabilidade.pt
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ESCRITÓRIO RCR
MATOSINHOS
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A NOSSA EQUIPA DE

CONTABILISTAS

CERTIFICADOS

Temos uma equipa de trabalho
experiente e multidisciplinar.

Colocamos o nosso
conhecimento ao dispor dos

nossos clientes. Sempre de forma
rigorosa, inovadora e próxima.
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Rogério Rêga
Sócio Fundador

Ernestina Sousa
Sócia Fundadora

Ângelo Rêga
Sócio

+ 25 ANOS DE EXPERIÊNCIA

Equipa de Gestão12
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"À medida que as empresas crescem,
cresce também o nosso portefólio de

soluções e serviços destinados a
fazer com que os nossos clientes

cresçam sustentavelmente."

Rogério Rêga
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Morada

Rua Dr. Afonso Cordeiro 679 1º C, 4450-011
Matosinhos

Contactos

(+351) 229 397 650

Email 

geral@rcrcontabilidade.pt

Contactos.

FAZEMOS GOSTO EM TER A SUA EMPRESA

COMO NOSSO CLIENTE.
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https://www.facebook.com/rcrcontabilidadematosinhos
https://www.linkedin.com/company/rcr-servicos-contabilidade/
https://www.instagram.com/rcr_contabilidade/
https://www.youtube.com/channel/UC7_yAaZUSFF8yBYbhSZvKMw?view_as=subscriber

