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“Orgulhamo-nos de um percurso em Portugal de mais de duas décadas e de uma
equipa coesa e competente e de uma base sólida de clientes. Os nossos profissionais 
conhecem bem os seus clientes, o mercado, acompanham as exigências da profissão 
que exercem, ampliando o conhecimento acumulado que temos como um todo, 
permitindo uma continuidade e solidez da base de clientes e da equipa.

 Somos e continuaremos a ser reconhecidos pelos nossos clientes e pelos nossos pares 
pela experiência e competências das nossas pessoas. Temos uma equipa sénior, capaz 
de desenvolver reflexões de elevado valor acrescentado para os nossos clientes. Das nossas 
equipas fazem parte profissionais que são disponíveis e proativos, capazes de resolver 
problemas complexos, e que se motivam ao desenvolver relações de proximidade e 
sem surpresas com os nossos clientes.

 Do nosso crescimento fizeram parte diferentes fases da organização. Hoje, além das 
características ímpares que temos desde a nossa génese, reconhecemo-nos como 
sendo mais ágeis, dinâmicos, e com mais ambição. Com o crescimento, alargámosa a 
abrangência dos serviços que prestamos, a profundidade do conhecimento que temos 
em diversos setores, alimentando as aspirações dos nossos clientes e das nossas pessoas. 

 Vai ser um prazer trabalharmos juntos.”

 Senior Partner | Manuel Lázaro Brito
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A DFK International é uma associação mundial
de firmas independentes de auditoria e consultoria 
com mais de 400 escritórios e 13 mil profissionais 
em todo o mundo.

A DFK Internacional faz parte do top 10 das 
associações internacionais independentes
de firmas de contabilidade e business advisors.

Cada firma membro da DFK International é uma entidade legal independente 
no seu próprio país e nenhuma parceria, implícita ou não, existe entre as 
firmas em razão da sua filiação à DFK International.

A NOSSA REDE INTERNACIONAL
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229
Firmas Membro

1350
Sócios

13341
Colaboradores

441
Escritórios

93
Países

$1.486bn
Volume de Negócios

Estatísticas Mundiais da
DFK International para 2021
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A nossa rede internacional.

Da rede DFK International fazem parte member firms e correspondent 
members, independentes entre si, que se encontram agrupadas em 
três regiões, e nalguns casos em grupos nacionais, com o objetivo
de promover a colaboração e desenvolver as práticas dos membros
da rede através da troca de conhecimento em benefício da qualidade 
do serviço prestado aos clientes.

São partilhadas práticas de gestão, conhecimentos técnicos, e são 
dinamizados grupos de trabalho com interesses específicos, seminários, 
formações e eventos para desenvolvimento de competências 
especializadas.
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Juntos vamos mais longe.

Sabemos que são grandes os desafios que enfrentamos e sabemos 
que com as equipas e alianças certas não só assumimos o nosso 
papel como chegaremos a um resultado melhor. É por isso que a 
DFK Internacional realiza alianças estratégicas em áreas que 
considera prioritárias.

Global Connect

A DFK International fez em 2018 um acordo com
a AGN International, mantendo total autonomia 
de ambas as entidades, beneficiando as 
associadas das duas organizações ao realizar 
um trabalho em conjunto para enfrentar 
desafios levantados das inovações tecnológicas 
e pela consolidação do mercado. Esta aliança, 
"Global Connect", foi mais tarde alargada com a 
entrada da MSI Global Alliance (MSI).

ACCA & DFK International

A DFK International assinou um memorando
de entendimento (MoU) com a ACCA (Association
of Chartered Certified Accountants) para investir
em talento na profissão de contabilidade. Este 
MoU traduz-se em objetivos como: atrair novos 
talentos nas áreas de finanças e contabilidade; 
desenvolver mercado através da partilha de 
informações de práticas avançadas; apoiar
o desenvolvimento e retenção de talento no
setor de atividade.

IVSC Members

A DFK International foi admitida como membro 
corporativo do International Valuation Standards 
Council (IVSC). A DFK juntou-se assim a uma 
rede crescente de mais de 145 organizações
de todo o mundo, empenhadas em melhorar
a profissão de avaliação global através de 
padrões internacionais e profissionalismo.

Apresentação DFK | 2021



07

Reconhecemos o papel
que temos na sociedade.

Social Responsibility

Inspiramo-nos nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e acreditamos 
que estes fazem parte de um plano para alcançar um futuro melhor e mais sustentável 
para todos. Os ODS endereçam os desafios globais que enfrentamos, incluindo os 
relacionados com a pobreza, a desigualdade, as alterações climáticas, a degradação 
ambiental, a paz e a justiça. Os 17 Objetivos estão todos interligados e, para não 
deixar ninguém para trás, é importante que os consigamos todos até 2030. 
Abraçamos em particular os seis objetivos que evidenciamos no diagrama deste slide.

As nossas equipas envolvem-se ainda noutras iniciativas como o Carbon Offsetting, 
Movember e a celebração do Dia Internacional da Mulher.

4 Quality
Education

11 Sustainable cities
and Communities

12 Responsible
Consumption
and Production

13 Climate
Action

9 Industry, innovation
and Infrastructure

10 Reduced
Inequalities

Apresentação DFK | 2021



A DFK em Portugal.

Em Portugal contamos com uma equipa com cerca de 40 colaboradores nas diversas áreas
de negócio onde atuamos. Desenvolvemos a nossa atividade desde 1997 e estamos integrados
na DFK International desde 1999 como membrer firm. Contamos com uma equipa sénior com 
relações duradouras e de confiança com os nossos clientes, o que nos tem permitido ter um valor 
acrescentado muito relevante pelo conhecimento dos setores de atividade e das organizações
que nos orgulhamos de servir.

Aos mais elevados padrões de qualidade, juntamos a preferência pela proximidade, e uma equipa 
estável e coesa.
 
Recentemente aceitámos ir mais longe e celebrar uma aliança estratégica que nos coloca num 
novo patamar de ambição. Queremos ir mais longe, ter mais abrangência na oferta de serviços
e num contexto volátil, vamos ser mais ágeis, dinâmicos e continuar a merecer a confiança
dos nossos clientes.
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Confiança Compromisso

CompetênciaRigor

Motivamo-nos ao saber que respondemos às 
expectativas dos nossos clientes e que contribuímos 
com soluções para os seus desafios de gestão. 
Toda a nossa energia, esforço e ações concretas 
têm como objetivo acrescentar valor ao negócio  
dos nossos clientes.

Nesse sentido, investimos continuamente na formação do nosso 
capital humano com vista a podermos dispor das melhores condições 
para ajudar os nossos clientes a alcançar os seus objetivos.
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Audit &
Assurance Tax Advisory

O que fazemos.

A DFK orgulha-se de contar com uma equipa altamente competente nas 
diferentes áreas dos serviços profissionais qualificados que prestamos, 
capaz de responder aos desafios de gestão das empresas e organizações 
com quem trabalhamos. As equipas encontram-se especializadas nas 
grandes áreas de serviço: Audit & Assurance, Tax, Advisory.
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Focados no cliente, nas exigências crescentes das empresas, a DFK 
integra 7 sócios e presta, entre outros, serviços de revisão legal das 
contas, auditoria e serviços relacionados.

Disponibiliza um staff de elevado nível profissional, dotado de competências, 
experiência e ferramentas específicas, que procura, diariamente, exceder 
expetativas ao elaborar e emitir relatórios, e pareceres de auditoria, 
nomeadamente através do apoio na implementação das melhores práticas 
administrativas, de controlo e contabilísticas.

— Auditoria e revisão legal de contas

— Revisão de procedimentos e controlo interno

— Auditoria Interna

— Serviços de due diligence 

— Outros serviços de garantia de fiabilidade
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Audit &
Assurance
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A equipa de consultores fiscais da DFK garante um aconselhamento 
profissional dos clientes em todas as matérias fiscais, ajudando a identificar 
as soluções mais eficientes e, ao mesmo tempo, a minimizar os riscos
de incumprimento das, cada vez mais, exigentes obrigações fiscais.
À experiência e conhecimento adquiridos pela nossa equipa aliamos a oferta 
de soluções ao nível de tributação internacional, que resultam da permanente 
partilha de informação entre os membros da rede internacional.

— Assessoria fiscal regular

— Revisão técnica de declarações fiscais

— Apoio em inspeções fiscais e na fase administrativa de contencioso fiscal

— Pedidos de recuperação/restituição de impostos

— Avaliação da aplicabilidade de benefícios fiscais e apoio na preparação de candidaturas

— Assessoria em reestruturações empresariais, estruturação de aquisições, 

investimentos imobiliários e operações internacionais

— Revisão de procedimentos e due diligence fiscal

— Apoio na definição de políticas e na preparação da documentação

dos preços de transferência

— Apoio fiscal na gestão de ativos e patrimónios na esfera individual
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Tax
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Disponibilizamos aos clientes uma abordagem desenhada à medida
das suas necessidades específicas, com o objetivo de proporcionar uma 
vantagem competitiva sustentável a longo prazo. Apoiamos os seus 
processos de profissionalização das áreas administrativas e financeiras, 
através da implementação de soluções inovadoras que permitam exceder 
as suas expectativas e acrescentar valor para as suas empresas.

Prestamos apoio e acompanhamento na criação, otimização e maximização 
do seu projeto, seja na constituição, processos de reestruturação, projetos 
de expansão ou de liquidação.

— Business advisory & financial services

— Financial & risk advisory business plan

— Internacionalização e deslocalização

— Incentivos e apoios financeiros e análises de viabilidade

— Mergers & Acquisitions

— Corporate Finance services
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Advisory
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Conheça a nossa equipa.

Orgulhamo-nos de contar com uma equipa de mais de 40 profissionais especializados por área 
de serviço e com uma experiência acumulada e conhecimento do mercado muito relevantes.
Estas equipas são lideradas por seniors partners que desenvolvem a estratégia de cada uma 
das áreas de serviço.
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Manuel Lázaro Brito 
Senior Partner
Audit | Head of Audit & Assurance

Vítor Santos
Senior Partner
Audit | Advisory

Hugo Salgueiro
Senior Partner
Audit | Advisory

Augusto Paulino
Partner
Tax
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Jorge Ricardo
Partner & Business Leader
Audit

Miguel Palma
Partner & Business Leader
Audit | Advisory

Filipe Pombeiro
Partner & Business Leader
Audit

Raquel Neves
Business Leader
Audit

Nadine Santos
Business Leader
Audit

Marta Filipe
Business Leader
Audit | Advisory

Sérgio Tereso
Business Leader
Audit

António Amaral Correia 
Business Leader
Advisory
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DFK & Associados, SROC, Lda e DFK ISP SA, firmas membro
independentes da rede DFK International

A DFK & Associados, SROC, Lda e a DFK - Investimentos e Serviços 
Portugal, SA são membros independentes da DFK International, 
uma associação mundial de firmas independentes de auditoria 
e consultoria. Cada firma membro da DFK International é uma 
entidade legal independente no seu próprio país e nenhuma 
parceria, implícita ou não, existe entre as firmas em razão da 
sua filiação à DFK International.

Contactos

(+351) 213 243 490
dfk.lisboa@dfk.com.pt

Sede | Lisboa

Rua Cidade de Córdova
2A, 2610-038 Alfragide

www.dfk.pt


