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No ano em que planeámos 
assinalar os 20 anos de presença 
no mercado português, o mundo 
foi surpreendido pelo Coronavírus. 
Este documento foi preparado 
durante o estado de calamidade 
decretado pelo Estado português, 
devido à pandemia da COVID-19.
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Um novo futuro 
Em 2020, a Auren Portugal comemora 20 anos de 
serviço em território nacional. Tal como adaptámos 
a prestação dos nossos serviços ao teletrabalho, 
sem abdicar da proximidade, vamos assinalar 
este aniversário de forma online, guardando 
as celebrações presenciais para uma fase mais 
adequada. 

Em constante adaptação, seja em teletrabalho ou 
através de modelos mistos, seguimos juntos, pelo seu 
sucesso.
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Atualmente, todo o nosso foco está centrado em 
apoiar os nossos clientes, e a sociedade em geral, 
a atravessar este período conturbado. Estamos 
conscientes de que a confiança é um recurso 
imprescindível para o crescimento das economias 
e assumimos o nosso papel de especialistas fiscais e 
financeiros como contributo para essa confiança.

Todas as 4 grandes áreas de serviço que prestamos: 
Auditoria e Revisão Legal de Contas, Assessoria, 
Consultoria e Finanças Corporativas foram 
reinventadas para responder às necessidades 
imediatas da pandemia e da reabertura pós-surto. 
Tornámo-nos mais ágeis e mais digitais, sem nunca 
sacrificar a proximidade com os nossos clientes. A 
partir de casa, do escritório ou em modelos mistos, 
toda a nossa equipa continua a prestar serviço de 
forma multidisciplinar, para potenciar os resultados 
da sua empresa. 

Continuaremos a investir para que a Auren Portugal 
se mantenha como referência no seu segmento por 
mais 20 anos. Queremos superar as expectativas dos 
nossos clientes neste futuro moldado pela pandemia, 
pela transformação dos processos de trabalho e 
pela tecnologia. Alicerçamos o nosso compromisso 
com a Qualidade e com os nossos Valores de 

desenvolvimento sustentável, na formação contínua 
dos nossos colaboradores e no investimento em 
I&D, bem como na solidez das redes Auren e Antea, 
agora capazes de dar respostas globais em 54  
países de todos os continentes. 

Seguimos juntos, pelo seu sucesso.

Apresentação
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2019 foi um ano de consolidação



Uma Empresa Global 

ANTONI GÓMEZ
Presidente Auren Internacional
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A nossa orientação internacional 

continua a ser um dos eixos estratégicos 

mais importantes, com a atividade 

internacional a tornar-se cada vez mais 

significativa. Durante o ano passado, 

consolidámos os serviços nos dois países 

que incorporámos no ano anterior, Israel 

e Luxemburgo, onde expandimos a 

oferta de serviços em diferentes áreas de 

consultoria e serviços jurídicos.

9
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Assim, complementámos, também nesses territórios, 
a nossa capacidade de responder  às necessidades 
dos nossos clientes, nas áreas de auditoria, 
consultoria tributária e jurídica, consultoria e 
atividade corporativa. Ambos são países pequenos 
em tamanho e população, mas muito relevantes 
no ambiente internacional de negócios. Israel, tem 
pouco menos de 9 milhões de habitantes,  uma 
população jovem e altamente qualificada. É um 
país extraordinariamente dinâmico e líder em 
muitos setores, como a biotecnologia, a indústria de 
plásticos e outras atividades relacionadas com a alta 
tecnologia. Israel é o segundo país do mundo em 
número de empresas listadas na Nasdaq. A Auren 
possui escritórios nas duas cidades mais importantes 
do país, Telavive e Jerusalém, onde oferece um 
amplo portfólio de serviços, tanto às empresas 
residentes como a empresas internacionais com 
interesses no país. 

Quanto ao Luxemburgo, é um dos menores estados 
da Europa, com uma população de pouco mais 
de 600.000 habitantes, mas é um país-chave nas 
finanças internacionais. A sua especialização no 
setor de serviços, especialmente financeiro, e a sua 
posição como membro da União Europeia e sede de 
algumas das suas instituições, valoriza este país de 
maneira significativa, colocando os seus habitantes 
em terceiro lugar no mundo em termos de PIB per 
capita. Os escritórios da Auren no Luxemburgo são 
fundamentalmente orientados para os serviços que 

as empresas estrangeiras podem precisar nas suas 
operações com esse país.

Também expandimos e reforçámos os serviços 
e a cobertura territorial noutros países onde já 
prestávamos serviços. A nossa estratégia continua 
a ser garantir a excelência no atendimento, com 
equipas multidisciplinares e com uma posição sólida 
em tamanho e em cobertura territorial.

Temos mais de 2.500 especialistas que trabalham 
com objetivos compartilhados, em colaboração, 
em mais de 54 países. Com serviços comuns e 
um profundo espírito de colaboração entre os 
profissionais das diferentes equipas, o nosso modelo 
de organização possibilita que os diferentes 
escritórios da Auren e seus clientes trabalhem com 
alto nível de eficiência. 

Uma Empresa Global 

A nossa estratégia é garantir 
a excelência no serviço, com 
equipas multidisciplinares e 
uma posição sólida tanto em 
tamanho, quanto em cobertura 
territorial.
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As empresas, independentemente da sua atividade 
e tamanho, têm uma ligação crescente com outros 
países e a Auren fornece a resposta apropriada. 
Com uma sólida posição nos países em que temos 
presença direta e com a cobertura fornecida pela 
associação ANTEA, Alliance of Independent Firms, 
criada e promovida pela Auren, com presença 
em mais de 70 países e mais de 250 escritórios nas 
principais cidades do mundo, somos o parceiro certo 
para a internacionalização da sua empresa.

Neste ano, aumentámos a presença internacional 
da ANTEA, especialmente na Ásia-Pacífico e Norte 
de África, eixos cada vez mais significativos na 
atividade económica internacional. 

Conscientes da crescente importância do 
desenvolvimento internacional, mantivemos 
relacionamentos e acordos de colaboração mútua 
com outras empresas e associações, o que facilita 
uma melhoria contínua no serviço aos nossos 
clientes. Neste sentido, as atividades internacionais 
continuarão a ser o nosso foco nos próximos anos, 
continuando as ações de reforço e melhoria da 
colaboração com outros grupos internacionais.
Continuámos a manter uma presença ativa no 
Fórum das Empresas, do Comité de Auditores 
Transnacionais da IFAC (Federação Internacional de 
Contabilistas), e melhorámos significativamente a 
nossa presença no ranking internacional.
Assim, pela proximidade das nossas equipas, a 

empresa responde satisfatoriamente ao desafio 
internacional. Com profissionalismo, com a garantia 
da nossa presença e valores, aqui e em todo 
o mundo, continuamos comprometidos com a 
sustentabilidade e o desenvolvimento das pessoas, 
das empresas e da sociedade.



A Auren trabalha de forma consistente para reforçar 
a notoriedade da sua marca,  alicerçando a mesma 
na qualidade das características dos seus serviços, e 
posicionando-a como uma das empresas líderes de 
mercado nos países em que tem presença. 

A estratégia da Auren continuará a ser a de 
ações coordenadas para ganhar posição entre as 
empresas líderes em cada área geográfica. 

Estas ações concentram-se nos seguintes aspetos:

Promover a multidisciplinaridade. A crescente 
complexidade do mundo dos negócios torna 
necessário abordar os problemas de vários pontos 
de vista. A Auren intensificará o desenvolvimento 
de novos serviços especializados nas áreas de 
consultoria, direito, empresas, etc.

Crescer globalmente. A economia é global e o 
mundo está mais inter-relacionado dia após dia. Na 
Auren, continuamos com o processo de expansão 
internacional, aumentando a nossa presença em 
novos mercados e cidades, aumentando o nosso 
tamanho e oferecendo novos serviços nos mercados 
onde já estamos a trabalhar. Agregamos valor 
coordenando os nossos serviços internacionalmente.

Apostar na inovação. A realidade está a evoluir a 
um ritmo vertiginoso e as empresas líderes devem 
permanecer na vanguarda, de forma a responder 
às crescentes necessidades dos clientes. Por esse 
motivo, a Auren mantém uma atitude inovadora, 
favorecendo os processos e a cultura da inovação 
em todos os aspetos da gestão e no foco dos 
serviços que presta.

A nossa visão de futuro

Promover a aplicação da tecnologia. As ferramentas 
tecnológicas são um fator estratégico essencial 
para empresas de serviços profissionais: a qualidade, 
eficiência e segurança são elementos essenciais 
para competir, algo que só é possível se a empresa 
se basear em tecnologia de ponta. A Auren está 
comprometida em permanecer na vanguarda dos 
avanços tecnológicos.

Promover conhecimento e agregar valor. Os clientes 
apreciam o valor agregado que geramos para 
eles e, para isso, as nossas equipas devem possuir 
conhecimento técnico de alto nível. Na Auren, 
promovemos estratégias para a atração e retenção 
de talentos, investimos na formação contínua 
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de equipas e apostamos na melhor gestão do 
conhecimento. O talento dos nossos profissionais é 
um fator essencial para o nosso sucesso.

Especialização em setores. Na estratégia futura 
devemos evoluir de especialistas na prestação 
de serviços para especialistas na prestação de 
serviços por setor. Este caminho, iniciado há vários 
anos, está a ganhar força, principalmente com 
o reconhecimento da nossa liderança em novos 
setores-chave para o desenvolvimento económico 
dos países em que operamos.

Todas estas linhas estratégicas unem-se à volta de 
um princípio central: crescer oferecendo valor aos 

O futuro das empresas de auditoria, 
assessoria e consultoria depende da adoção 
de estratégias de diferenciação competitiva. 
Alguns optam por competir pelo preço, 
outros, por especialização ou pela promoção 
da sua marca,  de forma a ganhar a confiança 
dos clientes.

nossos clientes. A escala tornou-se um fator essencial 
para competir e os movimentos de concentração, 
aos quais o nosso setor não é estranho, continuarão.  
A Auren mantém há anos uma visão de constante 
crescimento, orgânico e inorgânico, por meio de 
integrações, aquisição de carteiras, incorporação 
de novos parceiros etc. Devemos manter esta 
estratégia, já que os seus resultados são muito bons.

Tudo o que fazemos é baseado na nossa cultura e 
modelo organizacional, com base em sólidos valores 
profissionais, pessoais e sociais, a verdadeira marca 
da empresa.
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Proximidade
Nós trabalhamos em proximidade com os 
nossos clientes. A nossa flexibilidade e a nossa 
disponibilidade total diferenciam-nos no mercado. 
Nós comprometemo-nos proativamente com os 
nossos clientes.

Qualidade
A experiência e o know-how dos nossos profissionais, 
combinados com métodos de trabalho precisos 
e eficazes, garantem que não entregamos nada 
menos do que a excelência.

Inovação
A Auren é uma empresa inovadora na prestação 
de serviços, na melhoria de processos e na 
implementação de tecnologias de ponta. Sabemos 
que o mundo está em constante mudança e 
estamos a progredir com ele.

Ética  profissional
Tudo o que fazemos está sujeito à objetividade, 
aos critérios independentes internacionais e à total 
confidencialidade. O nosso código de conduta 
reflete o nosso compromisso com a honestidade que 
faz parte de nossa cultura.

Abordagem multidisciplinar e especialização
Estamos familiarizados com a crescente 
complexidade do mundo dos negócios e com a sua 
natureza global. Por isso, a Auren conta com equipas 
especializadas em diferentes setores económicos e 
em diferentes tipos de organizações. Enfrentamos 
os problemas sob uma perspetiva multidisciplinar: 
jurídica, fiscal, financeira, organizacional, 
tecnológica etc.

Valor acrescentado
Os nossos clientes não compram “horas de 
trabalho”, mas sim soluções. Eles partilham connosco 
o valor agregado que os nossos serviços geram.
 

Os nossos valores

Queremos estar ao lado de 
empresas e organizações como a 
sua, que se comprometem com a 
ética e os valores, e que investem 
para crescer e desenvolver-se.
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Pessoais

• Solidariedade
• Sustentabilidade
• Respeito dos Direitos Humanos
• Proteção do ambiente
• Defesa da igualdade

• Honestidade

• Objetividade

• Respeito 

• Transparência

• Trabalho em 
equipa

• Generosidade

Sociais

Profissionais

• Ética/Sigilo 
Profissional

• Responsabilidade

• Qualificação

• Proatividade

• Inovação



Responsabilidade Social 
Empresarial
A responsabilidade social é uma parte essencial dos nossos valores 
corporativos, que todos os profissionais da Auren assumem, apoiam e 
praticam. Na Auren estamos firmemente convencidos da necessidade de 
colaborar com o desenvolvimento económico, com bases em éticas que 
promovam uma sociedade que respeite a dignidade humana, e que seja 
justa e sustentável.

No trabalho diário, tentamos harmonizar os interesses 
de parceiros e funcionários, clientes, fornecedores 
e outros grupos de interesse. Queremos ter uma 
influência positiva na sociedade e fortalecer o 
bem comum, promovendo um desenvolvimento 
equilibrado das pessoas e do meio ambiente.

Neste sentido, as linhas de ação fundamentais 
durante o ano de 2019  foram as seguintes:

Compromisso com a igualdade

Após uma análise detalhada e diagnóstico prévio 
da situação, a Auren elaborou um ambicioso Plano 
de Igualdade, ao mesmo tempo realista e rigoroso.

O desafio envolve a implementação desse plano em 
todos os departamentos, ao longo de um período de 
cinco anos, através de 39 medidas que transformam 

a empresa num ambiente que favorece a igualdade 
de oportunidades e o desenvolvimento de talentos.

A implementação deste Plano trará todos os 
benefícios que advêm de um firme compromisso 
com a igualdade:

   Uma melhor imagem da empresa, com impacto 
direto na atração e retenção de talentos, 
tornando-a, ainda mais, um lugar onde as 
pessoas querem estar.

   Um compromisso reforçado dos colaboradores  
pela flexibilidade no trabalho, o que nos permite 
responder aos projetos de maneira mais ágil. 

   Uma proximidade e compreensão mais 
diversificada e variada dos nossos clientes, pois 
temos equipas equilibradas.
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   Novos produtos e estratégias inovadoras, dando 
mais espaço à criatividade, através da melhoria 
do aproveitamento de informações e ideias.

Entendemos que a real igualdade não envolve 
apenas a discriminação de género, e por isso 
mesmo estabelecemos quatro eixos transversais no 
plano de ação:

   Nos valores e compromissos da empresa: 
proximidade, qualidade, inovação, ética, 
multidisciplinaridade e especialização, igualdade 
e diversidade devem estar presentes de forma 
transversal.

   Políticas, sistemas e ferramentas de gestão: a 
nossa gestão deve incluir uma perspetiva de 
género e de diversidade.

   Sensibilização e comunicação sobre igualdade, 
para que todas as pessoas que trabalham 
na Auren desenvolvam essa perspetiva e, 
assim, alcancem uma maior incorporação da 
mensagem em cada área de serviço. 

• Ações e iniciativas sobre diversidade e igualdade 
para gerar uma mudança transformadora desde 
a cultura da organização até às práticas mais 
específicas.

Desses eixos emanam nove áreas de ação, 
meticulosamente definidas para alcançar o sucesso 

de nosso Plano, tendo todas a comunicação, a 
linguagem e a imagem como denominador comum.

Para chegar ao consenso sobre este Plano, foi 
essencial o  compromisso e o apoio da Direção em 
todo o processo. 

Além disso, criou-se um comité de 
acompanhamento formado por representantes da 
empresa e dos trabalhadores, cujo objetivo é realizar 
a avaliação e revisão anual das 9 áreas de ação.



A multidisciplinaridade e a partilha de projetos 
entre diferentes especialistas conferem aos nossos 
serviços um valor altamente operacional,  elevada 
qualidade e uma abordagem global.  

A seguir é apresentado um resumo dos serviços 
prestados pela Auren Portugal:

Auditoria 

Oferecemos a melhor qualidade através de um 
processo de inovação contínua.

Assessoria Contabilística e Fiscal

Garantimos a tranquilidade das empresas num 
ambiente complexo de regras e procedimentos 
fiscais.

Serviços
Os nossos profissionais 
estão preparados para 
entender a complexidade 
dos desafios que as 
organizações enfrentam.

Consultoria de Gestão

Fornecemos soluções com uma visão experiente e 
orientada para resultados.

Finanças Corporativas

Prestamos assessoria financeira personalizada 
em fusões e aquisições e em operações de 
financiamento.
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Os profissionais que trabalham na equipa 
de Auditoria da Auren estão conscientes da 
importância do seu trabalho e de como a qualidade 
e fiabilidade da informação financeira que 
produzem contribui para a estabilidade económico-
financeira dos seus clientes e dos mercados onde 
estes desenvolvem as suas atividades.

A profissão de auditor está atualmente imersa 
num ambiente em mudança, onde, devido ao 
surgimento de novas formas de fazer negócio e de 
realizar transações (modelos de negócio digitais, 
tecnologia blockchain, criptomoedas etc.), os 
clientes estão expostos a novas incertezas e riscos. 
Faz parte da nossa missão identificar estes novos 
riscos e adaptar a nossa maneira de trabalhar, para 
lhes responder de forma eficaz. 

Para podermos estar perfeitamente alinhados 
com as necessidades emergentes do mercado, 
houve um sério compromisso com a qualificação e 
modernização das nossas equipas, nomeadamente: 

Formação: mais de oito mil e setecentas horas 
de formação ministradas aos nossos profissionais 
desde o início deste exercício. Aperfeiçoámos 
constantemente os planos de formação internos e 
reforçámos as ações externas, criando protocolos 

Serviços

com universidades e centros de formação pós-
graduada, de forma a atrair os melhores talentos e 
antecipar as competências que precisaremos de 
desenvolver nos nossos profissionais.

Transformação digital: Como nos anos anteriores, 
mantivemos o nosso compromisso com o processo 
de transformação digital na área de auditoria 
da empresa. De mãos dadas com os nossos 
fornecedores de tecnologia, neste exercício, 
finalizámos o processo de implementação de um 

Auditoria e revisão legal 
de contas
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Continuamos a apostar na 
excelência dos serviços e na 
proximidade das relações que 
construíram o posicionamento 
da Auren no mercado 
português.
Através da nossa especialização, 
com base no conhecimento 
profundo dos setores e dos 
mercados em que operamos, 
com crescimento e expansão 
contínuos, com mais países 
e com mais escritórios, 
oferecemos a garantia da 
qualidade na prestação de 
serviços multidisciplinares aos 
nossos clientes, em qualquer 
país do mundo.

ambiente de trabalho na nuvem que nos permitirá 
melhorar os processos de controlo e a supervisão das 
atividades de auditoria e garantir a conformidade 
com os requisitos internos da organização da nossa 
empresa, previstos na Lei atualmente em vigor. 
A aposta na inovação tecnológica também nos 
permite alcançar a otimização dos nossos processos 
internos, facilitar o acesso e comunicação da 
informação útil e sustentar as evidências de controlo 
do sistema de gestão da qualidade.

21
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Seja num regime de outsourcing total ou parcial, a 
nossa equipa de contabilistas assegura, de forma 
rigorosa e próxima, o processamento e análise 
da documentação administrativa e as tarefas de 
gestão e planeamento tributário. 

Além do rigor, move-nos o desejo de contribuir 
para o crescimento dos nossos clientes e para a 
especialização das nossas equipas. Estes fatores, 
reunidos com a expansão territorial  e a natureza 
multidisciplinar da Auren, permitem-nos oferecer um 
serviço especializado, próximo ao cliente, global 
e transversal, que visa a satisfação de todas as 
necessidades dos nossos clientes.

Para servirmos melhor o nosso mercado, assumimos 
o compromisso com a tecnologia e com a 

inovação, quer ao nível dos sistemas de informação 
e comunicação em uso, quer ao nível do 
desenvolvimento dos nossos recursos humanos, que 
certamente nos manterão como uma empresa de 
referência no campo da assessoria fiscal, financeira 
e contabilística. 

Assessoria Contabilística 

   Execução e controlo de tarefas administrativas

   Processamento salarial

   Contabilidade Geral e Analítica

   Preparação de declarações fiscais e parafiscais

   Preparação das demonstrações financeiras

   Inventariação e controlo de ativos fixos

Serviços

Assessoria contabilística, fiscal e financeira
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Assessoria Fiscal

1. Planeamento tributário 

   Determinação de preços de transferência e 
respetivo dossier 

   Prevenção de contingências fiscais

   Integração das obrigações fiscais de empresas 
que operam em vários países

   Planeamento das obrigações fiscais da 
mobilidade dos seus recursos humanos 
(expatriados)

   Realização de Due Diligence na aquisição de 
empresas 

   Planeamento e assessoria da tributação indireta

   Otimização de alternativas com vista à 
minimização de riscos fiscais

2. Gestão tributária 

   Revisão das declarações fiscais 

   Recuperação do IVA 

   Preparação de dossier fiscal 

   Atualização permanente da informação sobre 
obrigações tributárias que afetam o seu negócio 

   Resolução de conflitos de dupla tributação 

   Cumprimento de todas as obrigações fiscais

   Reporte de informação financeira de gestão 

   Elaboração de orçamentos de tesouraria e 
exploração

   Controlo e execução orçamental 

   Controlo de tesouraria

   Gestão de cobranças 

   Controlo de operações bancárias

Assessoria Financeira 

   Reporte de informação financeira de gestão 

   Elaboração de orçamentos de tesouraria e 
exploração 

   Controlo e execução orçamental 

   Controlo de tesouraria 

   Gestão de cobranças

   Controlo de operações bancárias  
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Consultoria 

Na área de consultoria, a Auren 
possui uma vasta experiência em 
projetos de enorme valor agregado, 
tanto pela sua aplicabilidade, 
quanto pela sua originalidade. 

A Auren oferece soluções de consultoria em quatro 
grandes áreas:

   Normas e sistemas de Gestão

   Apoios a certificações setoriais

   Gestão de pessoas

   Tecnologias da informação

Com uma visão especializada em cada área, 
mas integrada entre elas, os consultores Auren 
podem oferecer aos clientes soluções integrais 
mais completas e mais adequadas ao nível de 
complexidade real de cada negócio.

A multidisciplinaridade e a cultura do pragmatismo 
permeiam qualquer intervenção desenvolvida 
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pela Auren Consultores, que apresenta soluções 
baseadas na experiência e conhecimento, 
altamente orientadas para a obtenção de 
resultados efetivos.

Conheça a nossa expertise em soluções para:

   Criação e implementação de estratégia de 
Gestão

   Melhoria da produtividade e rentabilidade dos 
processos 

   Implementação de Sistemas de Gestão da 
Qualidade

   Implementação de Sistemas de Gestão da 
Segurança

   Implementação de Sistemas de Gestão do 
Ambiente

   Implementação de Sistemas de Gestão da 
Responsabilidade Social

   Otimização da cadeia de valor

   Apoio à certificação como Operador Económico 
Autorizado – AEO

   Apoio ao cumprimento do NRGPD 

   Apoio à certificação de Produção e Produtos 
Biológicos

   Formação e desenvolvimento de talento 
(formação interna e externa)

   Auditorias internas aos sistemas de gestão da 
qualidade

   Infraestruturas de segurança da informação 
(cibersegurança) e sistemas de TI
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Hoje, a Auren Corporate é sinónimo de consultoria 
de excelência para empresas de todos os setores, 
de diferentes tipos e tamanhos. Os profissionais que 
compõem a nossa equipa de trabalho possuem 
experiência multissetorial com alta especialização 
financeira.

Aconselhamos investidores interessados em adquirir 
novas empresas, bem como empresários conscientes 
de que a sua aventura empreendedora pode estar 
a chegar ao fim, seja por falta de substituição de 
gerações, ou pela decisão de que está na hora de 
transferir a liderança da sua empresa.

Nos últimos anos, acumulámos 
uma experiência significativa 
no apoio às necessidades de 
crescimento de empresas 
e empreendedores, fossem 
elas orgânicas, ou através de 
aquisições, reestruturação 
financeira ou refinanciamento, 
integração de empresas, planos de 
negócios ou viabilidade, etc. 

Finanças corporativas 
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Em todos os casos, os profissionais da Auren 
Corporate são claros e assumem que o seu trabalho 
deve ser regido pelo absoluto compromisso em 
relação à discrição e confidencialidade. Esta é 
uma das premissas inalienáveis no desenvolvimento 
de nossa atividade profissional. 

Fala por nós um número muito significativo de 
operações realizadas com sucesso, tanto no 
campo de compra e venda de negócios, como no 
refinanciamento, na reestruturação da dívida e na 
validação de relatórios de rentabilidade ou planos 
de negócios. 

Consulte os nossos serviços de:

   Avaliação de empresas

   Operações de Financiamento

   Reestruturação da dívida

   Análise de informação financeira prospetiva

   Aquisições, fusões, incorporações e cisões

   Viabilidade económico-financeira

   Avaliação da empresa 

   Planos de negócios e viabilidade
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OS NOSSOS CLIENTES

Alguns dos clientes que confiam na Auren:

• A. N.MARTO - S.G.P.S., S.A.

• ABACAB, SGPS, Unipessoal, 
Lda.

• ACELERADOR DE RECEITAS

• ACUSTIKASSUNTO, S.A.

• AD&C Agência para o 
Desenvolvimento e Coesão, IP

• AGROCOMPORTA, S.A.

• AJUDA DE MÃE

• ALDEIAS SOS

• ALGARVELUX VILLAGES 

• Alliance Healthcare, S.A.

• AMAZING, S.A.

• ARGÓLIDA

• AUGI 40A

• AUTOGRÁFICA LUSO 
AMERICANA 

• AVA-CLINIC, LDA.

• AVIQUIPO PORTUGAL, S.A.

• BDO & A - SROC, LDA.

• BEMLEMBRADOS

• BENAGRO, CRL

• BIOJAM, S.A.

• BEYONDEVICES

• BLUEBREEZE

• BUGIOS SGPS, S.A.

• CÂMARA MUNICIPAL DE 
ALJUSTREL

• CASA CARVALHO CERQUERIA  
SGPS

• CEFOSAP

• CEI, LDA.

• CENFIM

• CENTRO S. PAROQUIAL S. 
VICENTE DE PAULO

• CIMOPORTA, LDA 

• Codan Portugal

• COMPANHIA DAS QUINTAS

• CONSDEP, S.A.

• DEMOVE, S.A.

• DGL

• DSA ARCHITECTS 
INTERNATIONAL, S.A.

• DURAN & CUNHA

• EAUFRESH, S.A.

• EC GUARDIAN, SGPS, LDA.

• EDGE HOLDAC, SGPS, LDA.

• EMOÇÕES AO QUADRADO, 
LDA.

• ENGRENAGENS OLIMAR

• FABSTART, S.A.

• FFMS

• FORDESI, S.A.

• FRUTOGAL

• FRUPROGRESS, LDA

• FUNDAÇÃO S. BARNABÉ

• FUNDAÇÃO CARVALHO 
CERQUERIA

• FUNDAÇÃO HENRIQUE LEOTE 

• GARANTIA CAPITAL, SGPS, S.A.
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• Gres Panária Portugal, S.A. 
(Marcas: Margrês e Lovetiles)

• GRUPO ETE

• HIVAVEST

• IAI, S.A.

• ICR, S.A.

• IDDEAL, S.A. (EX-PORTSIMI, 
S.A.)

• IMOALEXANDRIA, S.A.

• IMOARRÁBIDA, S.A.

• IMOVÉTICA, S.A.

• ITS READY, S.A.

• KS CONSULTORES, S.A.

• JUNTA DE FREGUESIA DE 
ALCÂNTARA

• JUNTA DE FREGUESIA DE BELEM

• LEVINE, S.A.

• LIFT CONSULTING, S.A.

• LIFT SGPS, SA

• LISBOA OCIDENTAL, SRU, EM, 
S.A.

• LISALTUR

• LUSO - HELVÉTICA, S.A.

• M AO CUBO, S.A.

• MAGNÓLIA INSPIRAÇÃO

• MARIANO LOPES & FILHOS

• MARINHA GUINCHO

• METACASE

• METALMARINHA, S.A.

• METHODUS, S.A.

• MINERALPOR

• MUSTER, S.A.

• NETINVOICE, S.A.

• NESTINVEST

• NEVES MARTO S.A.

• NICOLAU & ROSA, LDA

• NORTEL SUL, LDA.

• OLIMAR

• OMG

• OMNFISH

• OPTICÁLIA

• PANICONGELADOS,S.A.

• PANIGEST, S.A.

• PLAYPISO, S.A.

• PROMOSTRATEC, S.A.

• PUNT ROMA, LDA

• QUIZCAMP, S.A.

• REDITUS

• ROMAINVESTE, S.A.

• ROOF

• ROSSIO PLACE

• SIVO

• SOMICO, S.A.

• SPECIAL MEDIA, S.A.

• STARTUPDISCOVERIES, SGPS, 
S.A.

• STEEP SLOPE, S.A.

• TECNOPLANO, S.A.

• TEROCOMUNICAÇÃO, S.A.

• TEXTIMALHAS

• THE EDGE II, SGPS, S.A.

• THE EDGE, SGPS, S.A

• TOMÁS DE OLIVERIA

• TUPODES, SGPS, LDA.

• UCAIND

• UCASUL

• UNANIMOUSLY SGPS, S.A.

• UNIFRIO, S.A.

• UPSTREAM

• VETICAINVEST, SGPS, LDA.

• WOM - INTERNATIONAL, S.A.

• WWS - WINE WITH SPIRIT 

•  WORKZEBRA

• ZIPOR, S.A.
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Serviços em expansão 

A nossa proposta de valor é a base de toda a nossa 
reputação. Acreditamos na ligação intrínseca 
entre desenvolvimento Humano e sustentabilidade 
económica, alicerçados no talento das nossas 
equipas. Os nossos clientes reconhecem que 
nos diferenciamos dos restantes concorrentes 

Reforço da nossa identidade numa abordagem setorial

pela combinação única dos nossos valores (com 
enfoque na Proximidade), das nossas metodologias 
de trabalho multidisciplinares e da capacidade 
de dar respostas globais, mas em proximidade, 
através da rede Auren e Antea. O investimento 
na comunicação da forma de trabalhar será 



31

Conscientes do impacto da COVID-19, a estratégia 

para a valorização dos nossos serviços vai continuar 

a ser a especialização multidisciplinar por 

setores, operacionalizada em 3 grandes pilares: a 

comunicação local e internacional da nossa proposta 

de valor, a prestação de serviços a empresas 

internacionais com ambições europeias e o foco em 

setores estratégicos em crescimento em Portugal, na 

Europa e em países lusófonos.
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feito através do novo site, redes sociais e envio 
de newsletters, sempre com a tónica de que o 
teletrabalho não afasta, tendo antes o potencial 
de aproximar equipas de trabalho e clientes.

Estamos ao lado dos setores mais afetados pela 
pandemia, reforçando as nossas soluções de 
aconselhamento fiscal, financeiro e estratégico, 
de resposta à crise. Ao mesmo tempo procuramos 
reforçar a nossa posição em setores menos 
diretamente afetados pela vida “normal” pós-
surto.

No que diz respeito à manutenção da carteira 
de clientes, continuámos a estreitar relações com 
empresas na área do Investimento Imobiliário, 
Tecnologias da Informação, 3.ª Economia, 
Turismo e Retalho Online. Este sucesso deveu-se, 
fundamentalmente, à integração de diferentes 
expertises técnicas em cada projeto, desde 
as fiscais, às de gestão, tecnologia, recursos  
humanos, etc. 

Num período de instabilidade mundial, mantemos 
a ambição de que a Auren seja a parceira de 
referência para as empresas europeias, brasileiras 
e lusófonas que pretendam começar a  sua 
internacionalização na Europa. Para sustentar 
esta ambição vamos continuar a estabelecer 
protocolos com empresas da rede Auren e 

Antea nesses destinos, bem como com empresas 
e profissionais reconhecidos no mercado pela 
excelência dos seus serviços.

No escritório, em casa, ou através de um modelo 
misto, estamos aqui para  continuar a servir.

Juntos, para o crescimento neste novo futuro.



33



34

Faturação Auren Portugal 
por serviços

Auren em números

80%

ASSESSORIA CONSULTORIA 
DE GESTÃO 

12% 8%

Fonte:                     2019

AUDITORIA E REVISÃO 
LEGAL DE CONTAS
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EVOLUÇÃO DA FATURAÇÃO TOTAL DA AUREN PORTUGAL

RANKING DE FIRMAS 

25 MUNDIAL 20 AMÉRICA LATINA

16 EUROPA

Fonte:                                      2019

25 MÉDIO - ORIENTE

2019    1.943.060 € 2018    1.910.000 € 2017     1.900.000 

Fonte:                     2019
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FATURAÇÃO POR ÁREA

EVOLUÇÃO DA FATURAÇÃO TOTAL

Dados em milhões de USD. Fonte:                     2019

2019    137,9 M $ 2018    131,6 M $ 2017    113,4 M $ 2016    112,4 M $ 2015    106,9 M $

2014    110,0 M $ 2013    99,7M $ 2012    100,6 M $ 2011    82,7 M $ 2010    81,1 M $

AUDITORIA E 
ASSURANCE  

ADVOGADOS E 
ASSESSORES FISCAIS

CONSULTORIA CORPORATE 
FINANCE

23 % 53 % 19 % 5 %

Faturação Auren internacional 

Auren em números
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A Antea ocupa a posição nº15
(volume de negócios) em todo o mundo.

Ranking mundial de associações profissionais

A Antea, Aliança de Empresas Independentes, apoiada pela Auren, ocupa uma posição de destaque a nível 
regional e mundial.

19 AMÉRICA 
DO NORTE

10 AMÉRICA 
LATINA

13 EUROPA

ÁFRICA11

16 MÉDIO
ORIENTE 

17 ASIA
PACÍFICO

Posição que ocupa no ranking por faturamento.

Fuente:                                      2019



38

Carlos Pinho 

Partner Auren Portugal 

carlos.pinho@auren.pt 

Francisco Torres

Partner Auren Portugal 

Franscisco.torres@auren.pt

 

Regina Sá 

Partner Auren Portugal 

regina.sa@auren.pt 

Rosário Líbano Monteiro 

Partner Auren Portugal 

rosario.monteiro@auren.pt 

Victor Ladeiro 

Partner Auren Portugal 

victor.ladeiro@auren.pt 

Vitória Pinhão 

Partner Auren Portugal 

vitoria.pinhao@auren.pt 

Carla Rodrigues

Audit Manager

Fátima Martins

Audit Manager

 

Manuela Cardoso

Senior Tax Manager

Paula Bouços

Audit Manager 

Vasco Janeiro Monteiro

Audit Manager 

 

Capital humano
Os nossos profissionais
As nossas pessoas, a chave do nosso sucesso 

STAFF AUREN PORTUGAL
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Os nossos profissionais 
são o maior patrimoónio 
da nossa empresa. 
As suas qualidades 
humanas e técnicas 
fazem parte do sucesso 
de Auren

Ana Luisa Pimentel Alves

Auditoria

Ana Rita Lúcio Filipe

Auditoria

Carla Sofia Monteiro Oliveira

Auditoria

Carlos Alexandre Cipriano de Oliveira

Auditoria

Cláudia Patrício Almeida Caseiro

Auditoria

Diogo Manuel Ferreira Pinho

Auditoria

Gerónimo Gomes das Costa

Auditoria

Luísa Margarida Soares Gouveia Galante

Auditoria

Manuel Pedro da Silva Valente Brandão

Auditoria

Pedro Miguel Martins De Almeida

Auditoria

39
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Sofia Carmo Andrade Teixeira

Auditoria

Carlos Manuel Veríssimo Pires 

Assessoria

Ana Filipa Silva Coelho Fernandes

Assessoria

Liliana Isabel Sousa Tabacão

Assessoria

Sandra Maria Machado Andrade

Assessoria

Teresa Sofia Castanheira Madeira

Assessoria

Tiago André Lopes Boiça

Assessoria

Pedro Marques

Consultoria

Sandra Antunes

Consultoria

Susana Pulido

Consultoria

Sandra Rato

Legal

Tânia Areias

Comunicação

Maria de Lurdes dos Santos Cruz

Apoio Administrativo

Marisa Caires Jorge Bureau

Apoio Administrativo

Sandra Maria da Silva Moreira Pedro

Apoio Administrativo
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A nossa evolução

Por idade Colaboradores por género

Fonte:                     2019

STAFF PORTUGAL

73% 27%

Capital humano

20 a 34
anos 35 a 49

anos
Mais de 50 
anos

15
%

68
%

17
%

2017

37 PESSOAS
2018

39 PESSOAS
2019

39 PESSOAS
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NÚMERO DE COLABORADORES AUREN INTERNACIONAL

EVOLUÇÃO DO PESSOAL INTERNACIONAL

Fonte:                     2019

Por região

AMÉRICA 

Pessoal: 881
Escritórios: 25

EMEA 

Pessoal: 1.281 
Escritórios: 34

2010
1.201
PESSOAS

2011
1.214
PESSOAS

2012
1.375
PESSOAS

2013
1.414
PESSOAS

2014
1.507
PESSOAS

2015
1.613
PESSOAS

2016
1.628
PESSOAS

2017
1.864
PESSOAS

2018
2.053
PESSOAS

2019
2.162
PESSOAS
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Comunicação

Ser uma referência de informação credível e próxima é o que move a 
nossa equipa de comunicação. Disponibilizamos regularmente conteúdos 
atualizados nos meios online e offline, desde artigos técnicos, informação 
legal, fiscal e financeira, a todas as publicações que agreguem valor à 
estratégia e às operações das empresas dos nossos clientes. 
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Renovámos a nossa presença digital com o 
lançamento de um novo site, que inclui inúmeras 
melhorias para a experiência do visitante, tanto 
em design quanto em navegação, conteúdos e 
tecnologia.

   Melhor navegação e usabilidade

   Design responsivo para todos os tipos de 
dispositivos

   Adaptado aos nossos visitantes

   Acessibilidade na Web para pessoas com 
deficiência

Siga-nos no LinkedIn

Siga-nos no Facebook

Visite o nosso site https://auren.com/pt/ 

https://www.linkedin.com/company/11048778/admin/
https://www.facebook.com/AurenPortugal/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBwHkMRHZzJEm6JMGgIds3tLOqnSNeidPOIWzed0xTrgapMnrEB19B-rpqOD9R1LS-ON52A82423Kka
https://auren.com/pt/


46Comunicação

Publicações 2019

PUBLICAÇÕES NO SITE
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NOTÍCIAS
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NEWSLETTERS

Envio de 13 newsletters para parceiros e clientes, 
com temas pertinentes sobre a sua atividade:

ARTIGOS DE BLOG
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Auren pelo mundo
Europa

Alemanha
Andorra
Áustria
Bélgica
Bulgária
Chipre
Croácia
Dinamarca
Espanha
Finlândia
França
Grécia
Hungria
Irlanda
Itália
Luxemburgo
Malte
Montenegro
Noruega
Países Baixos
Polónia
Portugal
Reino Unido
República Checa 
Roménia 
Rússia
Sérvia
Suécia
Suíça
Ucrânia

América

Argentina
Bolívia
Brasil
Canadá
Chile
Colômbia
Costa Rica
Equador
EUA
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Panamá
Paraguai
Perú
República Dominicana
Uruguai
Venezuela

Oriente Médio 
e África

Angola
Arábia Saudita
Argélia
EAU
Egito
Israel
Jordânia
Quénia
Kuwait
Líbano
Ilhas Maurícias
Marrocos
Nigéria
África do Sul
Tunísia
Turquia

ASSOCIADOS

Pacífico Asiático

Austrália
Bangladesh
China
Coreia do Sul
Índia
Indonésia
Japão
Malásia
Nova Zelândia
Paquistão
Singapura 
Tailândia
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As empresas competem 
num mercado global 
e precisam de apoio 
profissional em qualquer 
país onde possa aparecer 
uma oportunidade.
Estamos consigo, pelo seu 
sucesso, seja onde for.
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www.auren.com

FOCO NO FUTURO 2019

Lisboa: 
Tel. +351 213 602 500 

Fax + 351 213 602 501 

auren.lisboa@auren.pt

Porto: 
Tel. +351 226 060 770 

Fax + 351 226 060 878 

auren.porto@auren.pt




