


A PMConsultores® desde 2009 que se especializou no serviço de assessoria à gestão de 
PMEs, contribuindo para o desenvolvimento da sua actividade, sendo parceira no seu 
crescimento e melhoria constante.

Desenvolvendo metodologias de análise financeira e modelos de gestão, adaptáveis a 
cada realidade empresarial, visando a definição de estratégia de revitalização, bem como 
de prevenção da mortalidade das iniciativas empresariais.

A experiência adquirida nos processos assessorados de revitalização de empresas, no 
anterior quadro de apoio comunitário e na assessoria directa à gestão de PMEs, constitui 
hoje um saber diferenciador na consultoria nas candidaturas do programa comunitário 
Portugal 2020.

O conhecimento adquirido e as metodologias desenvolvidas, contribuem para a profis-
sionalização e dinamização de uma Rede de Parcerias a nível nacional, estratégia segui-
da pela PMConsultores® na política de proximidade ao cliente.

Integre a Rede de Parcerias da PMConsultores, seja nosso Partner e tenha acesso a um 
serviço especializado com soluções adequadas à realidade de cada PME.

Tenha as respostas e soluções certas para os seus clientes, nas áreas de gestão, marke-
ting, reestruturação, recuperação, revitalização e projectos de investimento, candidatu-
ras no âmbito do Portugal 2020.

O Partner da Rede de Parcerias Nacionais PMC beneficia do serviço de Corporate Finan-
ce, Corporate Restructuring e Marketing bem como dos anos de experiência e acesso a 
todo o know-how dos especialistas /consultores da PMConsultores®.

A Rede de Parcerias PMC, é composta por Técnicos Oficiais de Contas, Revisores Oficiais 
de Contas, Advogados, Administradores Judiciais, Promotores Financeiros, Consultores 
Designers, Web Developers, sendo a sua construção constante, com benefícios mútuos 
para todos os profissionais ligados à vida das PMEs, conhecedores da realidade local e 
que pretendam contribuir para a economia de cada região.



Mais serviços, 
mais soluções, 
mais clientes e 
mais rendibilidade

Estratégia e 
ferramentas de 
apoio à captação 
e fidelização de 
clientes

Apoio de equipa 
multidisplinar
especialista nas 
áreas de gestão

Formação e especia-
lização em consulta-
doria de apoio à 
gestão das PME’s

+5 anos de experiência 
ao serviço das PME’s

5

Razões para integrar a
Rede de Parcerias PMC

+



Mais serviços, mais soluções, 
mais clientes e mais rendibilidade

Auditoria, Consultoria Fiscal,
Contabilidade e Assessoria à Gestão

Consultoria de Reestruturação
Turnaround Consulting

Corporate Finance

Check Up Financeiro Empresarial

Incentivos Financeiros e Fiscais

Outsourcing

Apoio ao Empreendedorismo

Marketing e Comunicação



Formação e especialização em consultadoria 
de apoio à gestão das PME’s

Ao integrar a Rede de Parcerias Nacionais PMC 
conta com o saber e a experiência, desde 
2009, em consultadoria especializada no 
apoio à gestão.

O Partner da Rede de Parcerias beneficia da 
partilha de conhecimento de especialistas em 
Corporate Finance e Corporate Restructuring.

Faça parte desta Rede.

Empreenda. Agarre o seu futuro.



Estratégia e ferramentas de apoio 
à captação e fidelização de clientes

Um aspeto fundamental da área comercial de um 
negócio assenta na capacidade de estabelecer 
contactos com potenciais clientes.

Nós apoiamos esse processo. 

O Partner PMC demonstrará a credibilidade 
necessária para uma relação de longo prazo com o 
seu cliente, num processo de fidelização essen-
cial para a sustentabilidade do negócio.

Associado à marca registada 
PMConsultores e com recurso a 
ferramentas de marketing e 
comunicação, conseguirá esta-
belecer contactos muito mais 
rapidamente e com mais facili-
dade.

Usufrua da vantagem de poder  
disponibilizar um largo leque de 
serviços, transmitindo credibili-
dade e alcançando clientes 
antes inacessíveis.



Ao seu dispor terá consultores especilis-
tas em diversas áreas de gestão finan-
ceira, capazes de lhe fornecer rapidamen-
te as respostas e soluções para os mais 
variados desafios.

Encontre o que precisa com rapidez e 
demonstre aos seus clientes que tem o 
que precisa para os ajudar a levar os seus 
negócios mais longe.

Apoio de equipa multidisplinar
especialista nas áreas de gestão



+5 anos de experiência ao 
serviço das PME’s

Foco, visão e persistência  levaram a 
PMConsultores a ter uma taxa de sucesso 
enorme nos projetos em que se envolveu.

Com a certeza porém, que a experiência 
adquirida trará ainda mais vantagens no 
futuro, para a empresa e para os seus 
parceiros.

Envolva-se nesta Rede de sucesso e 
comece já a preparar o seu futuro.




