DESEMPENHO
COM VALOR
ACRESCENTADO

SERVIÇOS INTEGRADOS

SISTEMAS
DE GESTÃO

AUDITORIAS
INTERNAS

PROJETOS DE
INVESTIMENTO

Apoio à certificação
de empresas segundo
referenciais normativos.

Avaliação do grau
de conformidade
de um sistema de gestão,
que tenha por base um
referencial normativo.

Elaboração
de candidaturas no âmbito
dos diferentes Quadros
Comunitários de Apoio.
Gestão de projetos
cofinanciados.

INCENTIVOS E
BENEFÍCIOS
FISCAIS

FORMAÇÃO
PROFISSIONAL

Elaboração
de candidaturas
a incentivos
e benefícios fiscais
em sede de IRC.

Desenvolvimento
e aperfeiçoamento
de competências
nas vertentes intra e
interempresas.
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VALOR
É A FORÇA
QUE NOS
UNE.
O que somos é o que
pode esperar de nós.
FOCO NO CLIENTE
Atuamos em parceria com o cliente, respondendo diretamente
às suas necessidades e expectativas de crescimento.

PROFISSIONALISMO E EXCELÊNCIA
Desafiamo-nos, continuamente, para encontrar as soluções
que melhor respondam ao desenvolvimento empresarial, às
necessidades e exigências de cada cliente.

TRABALHO EM EQUIPA
O nosso valor está na equipa. Somos profissionais experientes
e adaptáveis às mudanças e exigências de crescimento do
mercado.
O trabalho contínuo e em parceria com o cliente é o único que
nos permite crescer de forma sustentada.

SOMOS VALOR HUMANO. OUVIMOS O CLIENTE
E TRABALHAMOS EM TEMPO REAL PARA RESPONDER
ÀS EXIGÊNCIAS E EXPECTATIVAS DE CRESCIMENTO
DO MERCADO.
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SISTEMAS
DE GESTÃO

TEMOS EXPERIÊNCIA, CONHECIMENTO
TÉCNICO E CAPACIDADE DE INTERVENÇÃO

A consultoria é um serviço que combina
conhecimentos numa determinada área de
gestão com a experiência e competências de
uma equipa preparada.
Visa a resolução de problemas complexos, ao
mesmo tempo que proporciona à sua empresa
capacidade e tempo para se concentrar nas
suas competências essenciais, reduzir custos e
melhorar o seu desempenho

No domínio da consultoria, a nossa área de
atuação está fortemente direcionada para
prestar apoio técnico na:
Conceção, desenvolvimento, implementação,
acompanhamento e dinamização de sistemas
de gestão, concebidos em conformidade com
referenciais normativos.
Nomeadamente ao nível de:

––ISO 9001- Sistemas de Gestão da Qualidade
––IATF 16949- Automotive Quality Management Systems (QMS)
––AS/EN 9100- Requirements for Aviation, Space & Defense
Organizations
––NP 4457- Sistemas de Gestão da Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDI)
––ISO 14001- Sistemas de Gestão Ambiental
––ISO 45001- Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho
––ISO/IEC 27001- Sistema de Gestão da Segurança de Informação
––ISO 22301- Sistemas de Gestão da Continuidade do Negócio
––ISO 22000- Sistemas de Gestão de Segurança Alimentar
––BRC- Global Standards Food
––IFS STANDARDS- International Featured Standard
––Certificação de Produto
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AUDITORIAS
INTERNAS

EXPERIÊNCIA E COMPETÊNCIA
DE UMA EQUIPA PREPARADA

As Auditorias Internas são ferramentas
indispensáveis para suportar uma adequada
avaliação do grau de implementação de um
dado Sistema de Gestão. Visam apoiar as
empresas a usar, monitorizar e otimizar os
seus processos, melhorando a fiabilidade das
operações internas e toda a sua performance.
Por outras palavras, asseguram um percurso
objetivo de melhoria contínua.

Na VALOR garantimos experiência,
conhecimento técnico e capacidade
de intervenção em todas as áreas onde
desenvolvemos serviços de consultoria
de apoio à certificação.
A nossa Bolsa de Auditores é constituída
por profissionais que asseguram uma
avaliação independente e especializada,
ao Sistema de Gestão da sua empresa.
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PROJETOS DE
INVESTIMENTO

PROPOMOS-LHE OS PROGRAMAS DE FINANCIAMENTO
QUE MELHOR SE ADEQUAM AO SEU PROJETO
INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO
O PORTUGAL 2020 constitui uma excelente alternativa
no apoio ao financiamento empresarial. Conta com
diferentes modalidades de apoio:
A nossa equipa detém uma vasta experiência
na obtenção de incentivos financeiros.
A metodologia de trabalho que adotamos
permite identificar as soluções de
financiamento que melhor se adequam ao
projeto da sua empresa, avaliar a totalidade
dos investimentos elegíveis e assegurar uma
elevada taxa de aprovação e de maximização
dos incentivos a receber.

INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
Direcionadas para promover o investimento das empresas
no desenvolvimento de novos produtos e serviços,
a partir de atividades de maior intensidade tecnológica
e de conhecimento, estas candidaturas promovem
a criação de valor baseada na inovação, aumentando
o investimento empresarial em I&I e promovendo sinergias
entre empresas, centros de investigação e o setor do
ensino superior.

Inserido no Programa Operacional de Competitividade
e Internacionalização, esta tipologia de investimento
prevê um apoio financeiro para o setor empresarial
das PME e Não PME, com o objetivo de potenciar
a competitividade das empresas mediante a melhoria
e inovação dos seus processos produtivos. Com uma
taxa de incentivo que poderá atingir um limite máximo
de 75%, o apoio a conceder reveste-se sob a forma
de incentivo reembolsável e não reembolsável.
QUALIFICAÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO DE PME´S
Direcionado, exclusivamente, para as PME, esta
tipologia de projetos prevê um incentivo de 45% não
reembolsável em investimento direcionados para novas
vias de internacionalização e qualificação empresarial.
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INCENTIVOS
E BENEFÍCIOS
FISCAIS

PROPOMOS-LHE QUE PREMEIE O ESFORÇO
DA SUA EMPRESA NA CRIAÇÃO DE VALOR
SIFIDE II (SISTEMA DE INCENTIVOS FISCAIS
À I&D EMPRESARIAL)

A VALOR coloca à disposição da sua empresa
uma equipa com competências técnicas
e experiência adequadas para suportar todas
as fases da candidatura, nomeadamente
ao nível do processo de análise, seleção
e fundamentação.

Utilizada pelo Governo como ferramenta para incrementar
a competitividade das empresas e premiar assim os esforços
na criação de valor, o SIFIDE II é um incentivo fiscal
de características únicas, através do qual as empresas podem
recuperar até 82.5% dos custos incorridos com projetos
de I&D para dedução à coleta em sede de IRC.
Destaque para as seguintes despesas apoiadas:
––Despesas com pessoal;
––Despesas de funcionamento;
––Despesas relativas à contratação de atividades de I&D;
––Aquisições de imobilizados utilizados para fins de I&D;
––Custos com a aquisição, registo e manutenção de patentes;
––Entre outras.económico geral.

RFAI ( REGIME FISCAL DE APOIO AO INVESTIMENTO)
O RFAI é um incentivo fiscal que permite às empresas
recuperar até 25% dos investimentos já realizados
com ativos fixos tangíveis e intangíveis para deduçã
à coleta em sede de IRC.
São elegíveis investimentos afetos à exploração
da empresa, nomeadamente:
––Investimento em ativos fixos tangíveis, adquiridos em
estado de novo;
––Investimento em ativo intangível, constituído
por despesas com transferência de tecnologia,
nomeadamente através da aquisição de direitos de
patentes, licenças, ‘saber-fazer’ ou conhecimentos
técnicos não protegidos por patente.
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FORMAÇÃO
PROFISSIONAL

O CONHECIMENTO E A INOVAÇÃO
SÃO OS GRANDES PILARES PARA O FUTURO

A formação é o instrumento de desenvolvimento
e de competitividade profissional por excelência,
seja no plano individual, seja no plano
empresarial, proporcionando a aquisição
de conhecimentos, capacidades, atitudes
e formas de comportamento.
A eficácia das organizações depende, cada vez
mais, da qualidade dos seus recursos humanos
e o conhecimento e a inovação são os grandes
pilares para o futuro.

FORMAÇÃO INTEREMPRESAS

FORMAÇÃO NA EMPRESA

GESTÃO DA FORMAÇÃO

As soluções de formação que a VALOR
apresenta no mercado, são desenhadas
para responder a necessidades individuais
de iniciação, aperfeiçoamento
e/ou especialização de competências
e visam contribuir para o desenvolvimento
de novos saberes, para a compreensão
de boas práticas e para a aquisição
de métodos e instrumentos, por parte
dos seus participantes.
Por essa razão, recorremos a
metodologias dinâmicas e ativas que
apelam ao confronto de ideias e à troca
de experiências entre os participantes,
ao mesmo tempo que dão a chave
necessária para a aplicação dos saberes
adquiridos, na atividade diária da sua
empresa.

Diagnosticamos as necessidades,
expectativas e interesses formativos
na sua empresa. Por essa razão, os projetos
de formação desenvolvidos pela VALOR são
únicos, de elevado grau de eficácia. Por se
focarem no desenvolvimento
de competências específicas, permitem
a obtenção de resultados num curto
espaço de tempo, de forma consistente,
ao mesmo tempo que otimizam tempo
e custos.

A VALOR tem uma equipa multidisciplinar
ao seu dispor e um conjunto de parceiros
que lhe disponibiliza a melhor solução
formativa. Este serviço consiste na:
––Elaboração de relatórios de necessidades
de formação;
––Estruturação dos planos de formação;
––Desenvolvimento de candidaturas no
âmbito do Quadro Comunitário de Apoio;
––Acompanhamento pedagógico do Plano
de Formação;
––Avaliação da eficácia da atividade
formativa (ROI da formação).
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Estrada de Leiria, 233 • Zn. Ind. da Marinha Pequena
Edifício Cristal Park, Fr. G • 2430-527 Marinha Grande
T (+351) 244 577 215
geral@valor.pt

www.valor.pt

