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PROCURA UM CONTABILISTA, 
OU UM SERVIÇO DE CONTABILIDADE 

COLABORATIVO?

Se procura um serviço de Contabilidade rigoroso, próximo e ajustado às suas reais necessidades, 
encontrará na Travemestra, a oferta indicada.
A nossa Equipa, mantém-se dinâmica e atualizada, não só nas temáticas Contabilísticas, Fiscais e 
Contributivas, mas também a nível das melhores práticas no que concerne à Gestão de Empresas e 
Outro tipo de Entidades.
Zelamos pelo rigor das declarações e obrigações fiscais e contributivas, mas procuramos ir cada vez 
mais além da imposição legal, prestando um serviço de proximidade e de aconselhamento constante, 
junto do(a) Empresário(a) e/ou Decisor(a).
Suportamo-nos das melhores soluções tecnológicas e investimos numa Equipa cada vez mais 
especializada, com o objetivo máximo de produzir informação rigorosa, atempada e útil à Gestão 
das entidades nossas Clientes.
Estamos à espera do seu Desafio! Contacte-nos e conheça a nossa Equipa e valências!



QUEM SOMOS?

A Travemestra opera no sector da Contabilidade desde o ano de 2002, estando sediada na cidade 
de Castelo Branco desde a sua génese, com uma sucursal em Lisboa.
Em termos de abrangência geográfica, a nossa empresa possui já clientes em todos os Distritos, 
sendo que a intensificação da desmaterialização dos processos de colaboração entre o serviço de 
Contabilidade e o(a) Empresário(a), proporcionou melhores condições para que a questão da 
localização se tornasse menor, na qualidade deste tipo de serviço.
Ao longo dos anos, a Travemestra tem apostado nos seus Recursos Humanos, investindo tempo e 
recursos em criteriosos processos de recrutamento, de forma a se selecionarem profissionais com 
bases académicas de qualidade, aliado a outro tipo de competências altamente importantes, para 
desempenho das funções, como sejam as competências ao nível da comunicação ou da própria 
motivação para a atualização técnica permanente.
Além das competências à entrada, o Profissional Travemestra é desde logo envolvido em percursos 
de formação contínua, junto das principais entidades formadoras de referência neste sector. 
O objetivo máximo é o de promover um melhor serviço, através de Profissionais altamente 
competentes.
Resulta desta senda, a nossa definição de Missão:
A Travemestra propõe-se a prestar serviços de Contabilidade, com rigor, ética e segurança técnica, 
acompanhando de forma próxima e diferenciada os seus clientes, através de uma estrutura de 
colaboradores motivados, actualizados e profissionais.
Com uma equipa de cerca de 40 pessoas, e uma realidade de clientes dos mais variados setores de 
atividade, reconhecemos que o desenvolvimento da nossa empresa se suporta na proatividade e 
profissionalismo da nossa Equipa, bem como na Confiança que os nossos estimados Clientes 
depositam em nós diariamente.
Por fim, acreditamos que a Tecnologia e a Digitalização não são ameaças à personalização e proximidade 
entre Contabilista e Gestor, antes pelo contrário, estamos focados em explorar as oportunidades que 
poderão resultar desta “nova forma” de fazer, de modo a entregar informação, mais ágil, mais rápida 
e mais dinâmica, potenciando ainda a própria interação, em tempo real, do Empresário com a 
informação da Sua Empresa/Organização. Informação com o detalhe que necessita e valoriza, em 
linguagem adequada à sua realidade, negócio e dimensão.
Se se identificar com esta postura, seremos os parceiros certos!



A NOSSA OFERTA

SERVIÇO DE CONTABILIDADE

A prestação de serviços de contabilidade exige 
um conhecimento profundo e atualizado da 
Legislação em vigor, apenas possível de garantir 
com uma Equipa empenhada e proactiva, no que 
toca à sua atualização.
A estrutura de Sistemas de Informação, seja a 
nível das funcionalidades, seja a nível da segu-
rança e estabilidade, são ainda preponderantes, 
para o fornecimento de informação rigorosa, 
atempada e dinâmica.
Procuramos, ao longo dos anos, afinar os métodos, 
os sistemas e os modelos de formação da Equipa, 
e continuamos dedicados e atentos às melhores 
práticas de Gestão, nestes domínios.

Cultivamos uma estreita relação com os nossos Clientes, procurando conhecer, com profundidade, 
os seus Negócios e os Setores onde se inserem.
A nível do serviço de contabilidade que nos propomos a entregar-lhe, destacamos:
  O lançamento e processamento contabilístico da informação, com periodicidade mensal 
(independentemente do Regime IRS/IRC/IVA);
  Processamento de vencimentos;
  Tratamento e gestão das obrigações declarativas (fiscais e contributivas);
  Acompanhamento em processos de:
       • Inspeção (AT/Segurança Social/ACT/ASAE/Entidades Certificadoras/Outros);
       • Processos de Auditoria Legal de Contas (ROC/Tribunal de Contas/Entre Outros);
       • Preparação de informação para submissão de pedidos de pagamento (junto de IFAP/IAPMEI/ 
IEFP/Outros);
       • Financiamento bancário - tesouraria e investimento (Acompanhamento no tratamento destes 
financiamentos junto da Banca);
  Avaliação de Empresas e Negócios;
  Produção de Relatórios de Gestão, que inclui simulação de fecho de ano, com periodicidade 
mínima trimestral;
  Reuniões de acompanhamento, com a periodicidade considerada necessária pelo cliente;
  Acompanhamento permanente ao nível da Gestão e Fiscalidade, nomeadamente:
       • Simulação mensal de fecho de contas, reportadas ao último período contabilizado;
       • Análise dos incentivos fiscais à disposição, para maximização de poupança fiscal;
       • Análise dos incentivos à exploração/ contratação e ao investimento disponíveis a cada momento.



SERVIÇO DE CONSULTORIA

A Travemestra, através da sua equipa multidis-
ciplinar, está tecnicamente preparada para 
apoiar o Empresário em situações relacionadas 
com a:

  avaliação de empresas/negócios;
   análise de viabilidade económico-financeira 
de projetos/empresas;
 elaboração e gestão de candidaturas a 
Sistemas de Incentivo ao Investimento;
 elaboração e gestão de candidaturas a 
Sistemas de Incentivo à Operação e Tesouraria 
de empresas;
Qualquer um destes serviços exige experiência e 
conhecimentos permanentemente atualizados, 
sendo essas as principais vantagens competitivas 
da oferta e equipa Travemestra.
A nossa empresa já elaborou e geriu dezenas de 
candidaturas, com uma elevada percentagem 
de sucesso, quer na fase de aprovação, quer na 
fase de encerramento dos projetos.
Em termos do apoio e consultoria para a insta-
lação de atividades, a Travemestra está capac-
itada para o apoiar na análise do risco e da 
viabilidade da sua iniciativa empresarial.
Ao longo dos últimos 20 anos, tivemos opor-
tunidade de acompanhar empreendedores 
desde o estado mais embrionário das suas 
ideias, passando pelo apoio necessário em 
fases de implementação, desenvolvimento, até 
à consolidação das atividades.

Por termos acompanhado projetos empresariais 
dos mais variados setores de atividade, possuímos 
conhecimento concreto dos desafios que os 
nossos clientes já ultrapassaram, podendo 
apoiá-lo na mitigação de riscos inerentes à 
penetração de uma nova empresa ou de uma 
nova área de negócio.



SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Estamos conscientes que o suporte administrativo 
é crítico, para que a operação decorra de forma 
fluída e produtiva.
Mas estamos também conscientes de que certos 
empresários e PME’s, não possuem dimensão 
suficiente ou capacidade/necessidade, de ter 
nos seus quadros, um recurso dedicado à gestão 
de algumas tarefas administrativas, com forte 
impacto no Negócio.
Tarefas como sejam a elaboração e envio de 
propostas, faturas, emissão de guias de 
transporte, recibos, controlo de contas correntes e 
gestão de cobranças… já equacionou externalizar 
estas tarefas, e dedicar-se em pleno à Gestão do 
seu negócio?
A Travemestra, através de um departamento 
dedicado a esta tipologia de tarefas, consegue 
prestar esse serviço, em total sintonia e 
colaboração Consigo e com a sua Equipa.
Encontrará na nossa empresa um Parceiro 
Estratégico para tratamento destas matérias.

OS NOSSOS CONTACTOS

Interessado (a) em abordar com a nossa Equipa de Contabilistas, Gestores e Fiscalistas, o seu 
caso particular?
Aguardamos o seu contacto, e desafio:
Email: info@travemestra.pt
Contato Telefónico: + 351 272 322 292


