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Visão & Missão 

A nossa Visão 

Ser uma constante referência na implementação das melhores práticas de 

Corporate Governance nos nossos clientes, contribuindo assim para um 

crescimento económico sustentado de Portugal. 

 

 

A nossa Missão 

Processar e interpretar informação empresarial que possibilite aos nossos clientes 

sustentar uma adequada tomada de decisão no seu processo de adaptação contínua 

às mudanças do ambiente concorrencial em que se inserem. 
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enquadramento 

A “Era do Conhecimento” e o mundo cada vez mais global em que vivemos, estão a ter reflexos em 

todos os negócios, levando a novos formatos organizacionais, a uma necessidade crescente de 

agilidade nas tomadas de decisão, a uma concorrência mais efectiva, a clientes e consumidores cada 

vez mais conscientes e exigentes e a margens de lucros cada vez mais curtas. 

 

É perante estes novos formatos organizacionais que o fenómeno geral de “externalização” de funções 

se assume crescentemente em todos os sectores de actividade económica. A “desagregação funcional” 

através da transferência de funções indissociáveis do negócio ( actividades de valor) para entidades 

exteriores que se encontram em melhores condições  (competitivas) para o fazer, permite alcançar 

uma maior eficiência e consequente redução de custos, aproveitamento de know-how e concentração 

do Management no cerne do negócio. 

 

Este é o contexto em que a Gesbanha actua, apoiando diariamente os seus clientes no processo de 

tomada de decisão conseguindo manter elevados níveis de integração entre os sistemas de Front Office 

ou de CRM e os seus sistemas de Back Office garantindo, assim, a relevância, oportunidade e 

confiabilidade de toda a informação relativa ao acompanhamento do negócio de acordo com os 

padrões éticos elevados e as boas práticas de Corporate Governance. 
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externalização da função contabilística 

A transferência da função contabilística para uma Entidade Externa dotada de capacidade de execução, 

devidamente sustentada, em vectores determinantes como são a Focalização no Cliente, Adequada 

Estrutura de Suporte, Tecnologias e Sistemas de Informação e Políticas de Melhoria Contínua, permite 

aos nossos clientes recorrer a este outsourcing técnico com vantagens competitivas óbvias, a exemplo do 

que já é prática reiterada no outsourcing dos serviços informáticos ou jurídicos.  

Essa delegação de funções permite, em igual medida, assegurar o nível de independência e transparência 

sobre a veracidade da informação elaborada, uma vez que os Quadros da Entidade Externa para além de 

autonomia técnica associada à execução  encontram-se sujeitos às Normas e aos Usos profissionais, bem 

como a  Deontologia própria e a critérios reguladores e disciplinares impostos pela competente Câmara 

dos Técnicos Oficiais de Contas. 

A verificação de todos estes pressupostos permite, assim, garantir de forma eficiente e eficaz a 

implementação de um adequado Sistema de Controlo Interno, em base individual e consolidada, baseado 

nos seguintes imperativos: 

(i) Existência de uma completa, fiável e tempestiva informação contabilística e financeira, em particular no 

que respeita aos seus registos, conservação e disponibilidade; 

(ii) Prestação financeira e fiscal fiável, completa e tempestiva às respectivas Autoridades e Organismos; 

(iii)Informação fiável para a Gestão, designadamente com o objectivo de mostrar o estado dos negócios e 

respectivos resultados. 
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Vectores de actuação 

   

Vantagens Competitivas … criamos confiança, acrescentamos valor 

FOCO NO CLIENTE  

• Trabalho desenvolvido pelas equipas dedicadas à gestão de clientes 

• Soluções à medida para a necessidade específica de cada cliente 

• Reporting Operacional que garante uma medição, controlo e resposta imediata sob a generalidade 

das questões que afectam o processamento da informação. 

• Confidencialidade e independência no tratamento da informação 

• Privilegiamos relações de longo prazo  

ESTRUTURA DE SUPORTE 

ABRANGÊNCIA DE SERVIÇOS 

LIGAÇÕES ÀS  

FONTES DE FINANCIAMENTO 

• O Grupo alia a qualificação e experiência técnica dos seus quadros a um vasto leque de parcerias e 

conhecimentos na área das fontes de financiamento. Desde a Banca tradicional, ao Capital de Risco 

Institucional, passando pelos Business Angels estamos em condições de proporcionar as melhores soluções 

para as necessidades de financiamento de cada cliente; 

• Complementarmente dispomos quer na área de Capital de Risco como nas Fusões e Aquisições de 

parceiros privilegiados para aumentar o leque de soluções a este nível. 

 

• Cada colaborador da Gesbanha tem acesso a recursos, metodologias conhecimentos e práticas, 

surgidos do trabalho conjunto com colegas e clientes,  para desenvolverem novas perspectivas e uma 

assessoria efectiva.  

• Equipa sénior, polivalente e com diversidade de qualificações e experiências; 

• Vasta rede de contactos  

• As competências e experiência que dispomos abrangem um vasto leque de serviços, que tornam o 

Grupo, numa “one-stop shop” na área dos serviços de apoio à gestão e angariação de capital.  
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Serviços 

Contabilidade Geral 

Contabilidade Analítica 

Controlo de Gestão Gestão Financeira 

Payroll 

Balanced Scorecard 

Reestruturação de Empresas 

Reengenharia de Processos 

Corporate Governance 

Custeio Baseado nas Actividades 

Tendo como referência clientes do sector público e privado, prestamos serviços desde 

as actividades mais comuns relacionadas com contabilidade às mais complexas exigidas 

por um crescente número de clientes que em nós reconhecem o valor de extrair a 

informação mais útil para a tomada de decisão. 
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O que nos distingue 

CONHECIMENTO 

VALOR 

FLEXIBILIDADE 

EMPOWERMENT 

Perícia 

ACTUAL 

Controlo 

Históricos 

Periódico 

Activos Físicos 

Valor 

Empowerment 

Antecipação 

Contínuo 

Conhecimento 

vs. 

vs. 

vs. 

vs. 

vs. 

VISIONÁRIA 

uma nova visão da contabilidade 
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Competências 

Profissionais multidisciplinares atentos aos mais exigentes requisitos de cada 

cliente e disponíveis para, com estes, dar resposta à procura de novas soluções que 

permitam uma constante adaptação ao mercado e a toda a comunidade envolvente;  

 

Domínio de software ERPS:  Sap, Baan , AS400, Oracle, Primavera, Infologia , 

Prológica , Gestexper e software personalizado desenvolvido internamente em 

ambiente Web; 

 

Experiência acumulada com exigentes clientes multinacionais, grupos económicos 

portugueses, pequenas e médias empresas, que requerem reporting regular às 

respectivas sedes ou holdings, ao Banco de Portugal, Instituto de Seguros de 

Portugal, CMVM, Turismo de Portugal, Parpública, Direcção Geral do Tesouro, 

Direcção Geral Orçamento, exigindo competências não apenas ao nível do SNC 

como de IAS, FASB, IFRS, NIC e US GAAP. 



www.gesbanha.pt 

17/05/2015 

Sistema de Qualidade 
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Primeira empresa Portuguesa 

de gestão e contabilidade 

certificada com ISO 9002 e 

posteriormente ISO 9001. 
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A opinião dos nossos Clientes 

Serviço Prestado Colaboradores Envolvidos 

Sobre a Gesbanha 

1 – Insatisfeito 

5 – Muito Satisfeito 

Apreciação Global 
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Estrutura Organizacional 

Administração 
(Francisco Banha CEO) 

(Carminda Redol e 

Francisco Vieira – Vogais) 

Responsável de Qualidade 

(Sérgio Póvoas e Carla Coelho) 

Centro de Negócio 

Contabilidade 

(Carminda Redol e 

Francisco Vieira) 

Centro de Negócio 

Recursos Humanos 

(Carlos Merca) 

Departamento 

de Gestão 

(Sérgio Póvoas) 

Sistemas de 

Informação 

(Luís Loureiro) 

Departamento 

Administrativo 

(Adelaide Manhiça) 

CN1 CN2 
Projectos 

Especiais 

Informação 

de Gestão 
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Orgãos Sociais 

   

Conselho de Administração Assembleia Geral 

Fiscal Único 

Dr. Francisco Banha - Presidente 

 

D. Carminda Redol - Vogal 

 

Dr. Francisco Vieira – Vogal 

 

Dr. Luís Viana Palha da Silva - Presidente 

 

Sr. António Mão de Ferro Mourato – Vice Presidente 

 

Dra. Carla Dias Coelho - Secretária 

 

Mazars – Socied. Revisores Oficiais de Contas (Dr. Fernando Vieira) 
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www.gesbanha.pt – um portal de gestão 

“Simplesmente ... Profissional” – João Vila Verde 

“O vosso sitio é excelente. Bem hajam!”  - Feliciano 

Neves  

“Caros Amigos fiquei muito impressionado com a qualidade da 

vossa página web”  

   João Silva  

“Faço votos que continue prestando este serviço, com 

informações precisas a todas as área de negócios. Seus serviços 

dignificam nossa profissão. Parabens.” 
  Paulo Pignatari 

“O Conhecimento é o portal do crescimento tecnológico e um povo. 

Parabéns...” 
    David Antunes 

“Perceptível e útil... excelente. Todavia, sem qualquer admiração pois 

reflecte o estilo da equipa de trabalho. Cumprimentos.” 

                                          Luís Santos 

“Não há duvida que é gratificante ter informação com este nível de 

profissionalismo ...” 

                                           Jorge Patrão 
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Contactos 

Gesbanha - Gestão e Contabilidade, S.A. 

 

Rua 7 de Junho de 1759, n.º 1, Lagoal 

2760-110 Caxias, Portugal 

 

tel.:  21 441 64 60  
fax:  21 441 73 87 
 
e-mail:  geral@gesbanha.pt   
url:  www.gesbanha.pt 
 

mailto:geral@gesbanha.pt
http://www.gesbanha.pt/

