The world isn’t flat
Are you ready to take
your business to a
multidimensional level?

Deloitte
Making an impact that matters
Os nossos mais de 225.000 profissionais da Deloitte assumem
o compromisso de criar um impacte relevante na sociedade.
A Deloitte assume um compromisso com a excelência,
nos mais de 150 países onde está presente.
Temos como inspiração atrair e desenvolver o talento
e prestar um serviço de qualidade aos nossos clientes,
gerando valor para os seus acionistas e profissionais.
Estamos conscientes do nosso papel na sociedade
e criamos laços fortes com as comunidades onde
estamos inseridos.

Deloitte is committed to attaining standards of excellence in
more than 150 countries in which it operates.
Our inspiration stems from attracting and developing talent,
rendering an excellent service to our clients and generating
value for our shareholders and staff.
We are aware of our role in society and create close bonds
with our surrounding communities.
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Who we are
A Deloitte é uma marca global presente em mais de 150
países e com uma rede de mais de 225 mil profissionais
espalhados pelo mundo.
Somos reconhecidos pela busca permanente da excelência
e pelo foco no serviço ao cliente.
Prestamos serviços em quatro áreas profissionais - auditoria,
consultoria fiscal, consultoria de negócios e de gestão,
financial advisory, gestão de risco e serviços relacionados,
a mais de 83% das maiores empresas mundiais, assim
como às maiores empresas privadas e instituições públicas
em Portugal.
Os factos revelam que a Deloitte é a primeira escolha dos
grandes clientes - cativados pela abrangência e profundidade
dos nossos serviços em todos os segmentos de mercado
- e dos mais cobiçados talentos do mundo - inspirados pela
nossa reputação, cultura e diversidade.
Em Portugal, somos líderes do ranking de prestação de
serviços de auditoria, consultoria e consultoria fiscal nas 250
maiores empresas nacionais.

Deloitte is a global brand with a presence in over 150
countries and a network of more than 225 thousand
members of staff located all around the world.
We are renowned for constantly striving for excellence
and our focus on client service standards.
We provide services across four professional areas - audit,
consulting, financial advisory, risk management, tax and
relatede services - to over 83% of the largest global
companies, in addition to the largest private companies
and public institutions of Portugal.
The facts show that Deloitte is the first choice not only
for large clients - captivated by the breadth and depth
of our services across all market segments - but also
for the most coveted talents worldwide - inspired by
our reputation, culture and diversity.
In Portugal, we head the ranking for the integrated audit,
consultancy and fiscal consultancy services rendered to the
250 largest national companies.
For this market, we count on more than 2.000 professionals
who share the values and motivation common across the
entire Deloitte universe: always to do more and better for
our clients.

Nas firmas de Portugal e Angola contamos com mais de
2.000 profissionais que partilham os valores e a motivação
de todo o universo Deloitte: fazer sempre mais e melhor
pelos nossos clientes.

“Our growth is directly attributable to Deloitte’s professionals, who serve the world’s most
important organizations with quality and distinction, making an impact that matters.”
Punit Renjen,
DTTL CEO

Luís Magalhães, Managing Partner da Deloitte Portugal, a representar a EMEA
no DTTL Board of Directors (segunda posição da primeira fila)
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Our values
Diversity and commitment are
the starting points for excellence.
A Deloitte é o somatório dos valores, das competências e da
ambição do seu mais importante e valioso ativo: as pessoas.
A reputação e o padrão de excelência que conquistámos
são credores da nossa busca incessante de talento.
A Deloitte orgulha-se por ser hoje reconhecida como uma
organização capaz de detetar, atrair e desenvolver o talento.
Quem nos conhece sabe que as nossas pessoas são honestas
e comportam-se de acordo com os mais altos padrões éticos.
A integridade e a qualidade são os alicerces da nossa cultura.

Deloitte is the sum of the values, competences and ambitions
of its most important and valuable asset: its people .
The reputation acquired and standards of excellence achieved
are proof of our constant search for the best talent.
Deloitte is proud to have now achieved recognition as an
organisation able to identify, attract and develop talent.
Those who deal with us know our people are honest and behave
in accordance with the highest ethical standards.
Integrity and quality are the foundations of our culture.

A Deloitte é uma marca global com uma visão
comum em todos as partes do mundo: ser um
referencial de excelência.
É a partilha de valores e convicções que define e
mantém unida a Deloitte internacionalmente. Estas
são as chaves do nosso mapa genético:
• Integridade;
• Compromisso com os outros;
• Excelência no valor acrescentado aos clientes;
• Diversidade cultural.
São também estes valores comuns que
inspiram os nossos profissionais e os mantêm
focados no que é realmente importante no
plano pessoal e na sua carreira.

Deloitte is a global brand with a globally shared
vision: to be a benchmark for excellence.
It is this sharing of values and beliefs that defines
and ensures the international unity of Deloitte.
These are the keys to our genetic makeup:
- Integrity,
- Commitment to each other,
- Outstanding value to markets and clients,
- Strenght from cultural diversity.
These are also the shared values that inspire
our professionals and keep them focused on
their true priorities from both a personal and
career perspective.
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We serve clients with
quality and distinction,
making a measurable
and attributable impact

Core activities
Global performance, individual endurance.
Our global knowledge and experience enables
us to enhance the full individual and local potential.
Auditoria
Os profissionais de auditoria contribuem para a
integridade e para a estabilidade dos mercados
financeiros. Por isso, o contributo dos auditores para
o uso das boas práticas num relato financeiro nunca
foi tão importante.
Em auditoria, o âmbito dos serviços prestados pela
Deloitte é o seguinte:
Certificações legais de contas, auditorias contratuais,
exames simplificados e de procedimentos acordados
sobre informação financeira histórica;

Audit
Audit professionals contribute to the integrity and
stability of financial markets. The contribution of auditors
in using best practice for financial reporting has
never been more important.
In audit, the service scope rendered by Deloitte is the
following:
Statutory audit, contractual audits, limited reviews and
agreed up on procedures for historical financial information;
Other work, specifically those provided by law (advice on
mergers capital contributions in kind) as well as those related
to prospective financial information and IT systems;
Reporting on accounting treatments and internal control
systems.

Outros trabalhos de garantia de fiabilidade,
nomeadamente os previstos na lei (pareceres
sobre fusões e entradas de capital em espécie)
e os relacionados com informação financeira prospetiva
e sistemas informatizados;
Consultoria em matérias contabilísticas e em sistemas
de controlo interno.
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Consultoria Fiscal
Disponibilizamos um serviço especializado, inovador e capaz de
antecipar as mudanças com impacte na atividade e desempenho
dos nossos clientes.
Em consultoria fiscal, o âmbito dos serviços prestados
pela Deloitte é o seguinte:
Consultoria fiscal recorrente em todas as áreas de tributação
nacional;
Consultoria na área da tributação internacional;
Análise das implicações fiscais associadas a determinadas
operações ou transações, nomeadamente reestruturações
empresariais;

Tax
We provide a highly specialised and innovative service
range able to pre-empt changes impacting our client’s activities
and performance.
In tax, Deloitte services includes:
Ongoing tax across all facets of the national
taxation system,
International tax,
Analysis of the fiscal consequences resulting from specific
operations or transactions, especially corporate restructuring,
Indirect taxation and customs duties support services,
Personal taxation and individual heritage and inheritance
planning services,

Apoio na área dos impostos indiretos e aduaneiros;

Fiscal due diligence,

Apoio na área dos impostos pessoais e planeamento de
patrimónios pessoais e sucessão;

Fiscal and para-fiscal procedural reviews,

Due diligences fiscais;

Assisting with the procurement of fiscal and financial incentives,
Assisting on transfer pricing studies and documentation.

Revisões de procedimentos na área fiscal e parafiscal;
Assessoria para a obtenção de incentivos fiscais e financeiros;
Assessoria na elaboração de estudos e documentação na área
de preços de transferência.
Consultoria
Trabalhamos em proximidade com os clientes para a criação
de valor e para a obtenção de uma vantagem competitiva
globalmente sustentável.
A Deloitte disponibiliza experiência, conhecimento técnico
e capacidade de implementação. Pensamos e agimos com rigor
e competência: o nosso propósito é o de transformar os
desafios em soluções.

Consulting
We work close with our clients to bring about the creation
of value and a globally sustainable competitive advantage.
Deloitte brings innovation, knowledge and implementation
capacity. We think and act with organisation and
competence: our purpose is the transformation of challenges
into solutions.
In consultancy, the range of services offered by Deloitte
includes:
Strategic consulting,
CRM, pricing and cost management consultancy,
Process optimisation and reengineering,
IT system design, implementation and integration services,

Em consultoria, o âmbito dos serviços prestados pela Deloitte
é o seguinte:

Human resource, human resource strategy, organisation
and performance management, change management and
strategic communication and talent development and
management consulting services,

Consultoria estratégica;

Outsourcing.

Optimização de processos operacionais e de suporte
e reengenharia de processos de negócio;
Serviços relacionados com o desenho e a implementação de
sistemas de informação (infraestruturas e software ), da
implementação de sistemas de suporte à decisão e de suporte
ao negócio;
Consultoria sobre recursos humanos: estratégia de recursos
humanos (políticas e gestão de recursos humanos);
organização e gestão do desempenho; gestão da mudança
e comunicação estratégica; desenvolvimento e gestão de talentos
(formação e liderança).
Outsourcing.

Financial Advisory
Maximizamos o retorno dos nossos clientes em qualquer
transação, promovendo um aconselhamento que acrescente
valor.
Acompanhamos os nossos clientes, facilitando
e apoiando a execução de transações, como fusões
e aquisições, o acesso aos mercados de capitais, e o
planeamento de estratégias de otimização do valor
de ativos imobiliários e investimento, assim como
em programas de reestruturação.
Em Financial Advisory, o âmbito dos serviços prestados
pela Deloitte é o seguinte:

Financial Advisory
We assistance our clients in facilitating and carrying out
transactions such as mergers and acquisitions and capital
market listings as well as planning their real estate asset
value and investment strategies and restructuring programs.
In Financial Advisory, Deloitte provides the following
service range:
Sale or acquisition mandates,
Advice on project finance and public-private
partnership projects,
Management buy outs and management buy ins,
Capital acquisition advice
(private placement / private equity),

Mandatos de venda ou de aquisição;

Corporate evaluations,

Assessoria em projetos de Project Finance
e Public-Private Partnership;

Financial, fiscal, commercial, environmental, operational
and information system due diligence (both for sales vendor due diligence - and acquisitions),

Management Buy-Out e Management Buy-In;

Post-acquisition services, particularly in the fields of advising
and integration planning.

Assessoria na obtenção de capitais
(Private Placement/Private Equity);
Avaliação de empresas;
Due Diligence financeiro, fiscal, comercial, ambiental,
operacional e sistemas de informação (tanto para vendedores/
vendor due diligence - como para compradores);
Serviços pós-aquisição, nomeadamente ao nível da assessoria
no planeamento da integração.
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Industries
We work hard for your hard work to pay off.
Os nossos profissionais têm um conhecimento profundo
das principais indústrias e acompanham as tendências
do mercado.
Na Deloitte criamos equipas multidisciplinares capazes
de implementar soluções à medida das necessidades
dos clientes que acrescentam valor às organizações.
A nossa capacidade de análise, de reflexão estratégica
e de implementação é um ativo ao serviço do cliente
e o testemunho de um padrão de excelência de que
a Deloitte não prescinde.
A ambição da Deloitte é ser a primeira escolha dos
clientes mais desejados. Temos conseguido concretizar
esse sonho.

Our professionals have a thorough knowledge of the major industries
and closely follow market trends.
At Deloitte, we create multidisciplinary teams capable of implementing
client tailored solutions that add value to their organisations.
Our analysis capability, strategic reflection and implementation
is an asset to client services while also testifying to the standards
of excellence that Deloitte does not disregard.
Deloitte’s ambition is to be the first choice for the most desired
clients. We have proven our capability in achieving this goal.

O nosso compromisso em atrair talento e no desenvolvimento
profissional dos colaboradores colocou a Deloitte entre as
companhias de serviços mais admiradas no âmbito da Fortune
Global 500®.
As estatísticas revelam que cerca de 83% das empresas
mencionadas na Fortune Global 500® contratam
os serviços da Deloitte.

Our commitment to the attraction of talent and the
professional development for our professionals ensures
Deloitte is ranked among the most admired service
companies in the Fortune Global 500®.
The statistics show that around 83% of the
companies listed in Fortune Global 500® turn
to Deloitte for services.
Beyond the large company and multinational sector, Deloitte
has fostered a strong focus on medium sized companies.

Além do segmento das grandes empresas e multinacionais,
a Deloitte tem cultivado uma aposta forte no mercado das
empresas de tamanho médio.

Percentagem de empresas FG500 2015 que contratam os serviços das empresas membro, distribuidos por indústria
Percentage of 2015 FG500 served by Deloitte member firms, by industry

Consumer & Industrial
Products

21%

Energy &
Resources

19%

Financial
Services

18%

Life Sciences &
Health Care
Technolog y, Media &
Telecommunications

9%

17%

84%

63%

71%

51%

71%

89%

74%

83%

74%

91%

Audit

Non-audit

Fonte: 2015 Fortune Global 500®

*A soma de Auditoria e Não Auditoria não atinge a totalidade da percentagem devido a acertos decimais.

Audit and non audit do not sum to total percentage due to decimal approximation.
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Awards
We’re not the only ones believing
in Deloitte’s potential and success.
A Deloitte não é apenas reconhecida pelos clientes
que a escolhem ou pelas pessoas que a elegem como
a empresa onde desejam trabalhar.
O padrão de excelência que a Deloitte impõe a si
própria gera naturalmente reconhecimento público.

Deloitte does not only gain recognition from its clients
or those nominating it as a company they wish to work. for.
The standards of excellence that Deloitte demands of itself
have naturally resulted in public recognition.

A Deloitte não é apenas reconhecida pelos clientes que a escolhem
ou pelas pessoas que a elegem como a empresa onde desejam
trabalhar. O padrão de excelência que a Deloitte impõe a si própria
gera naturalmente reconhecimento público.
São exemplos disso as seguintes distinções:
A International Tax Review’s World Tax 2015, reconheceu a
Deloitte como Tier 1 na área de Consultoria Fiscal, a mais elevada
distinção, a uma escala mundial.
A Gartner reconheceu a Deloitte como líder mundial na prestação
de serviços de consultoria e nomeou a Deloitte Digital como líder
global em Serviços de implementação de CRM (Gestão de
Relacionamento com o Cliente) e Customer Experience (Experiência
do Cliente - CX), pelo quarto ano consecutivo.
O grupo de Preços de Transferência da Deloitte foi reconhecido pela
International Tax Review, na edição do World Transfer Pricing 2014,
como prestador de serviços de excelência na área de Preços de
Transferência. A Deloitte foi distinguida na categoria de Tier 1 em 48
das 51 jurisdições.
Pelo 16º ano consecutivo, a Deloitte foi considerada uma das
melhores empresas para trabalhar pela Fortune Global 500®.

Deloitte does not only gain recognition of its clients or those
nominating it as a company they wish to work for. The
standards of excellence that Deloitte demands of itself have
naturally resulted in public recognition.
Examples of this are the following distinctions:
The International Tax Review’s World Tax 2015 recognized
Deloitte as Tier 1 in fiscal consulting, the highest distinction, at a
worldwide scale.
Gartner has named Deloitte a global leader in consulting
services and Deloitte Digital a global leader in implementing
CRM services (Customer Relationship Management) and
Customer Experience, for the 4th consecutive year.
Deloitte’s transfer pricing group was recognized by International
Tax Review (ITR) in the World Transfer Pricing 2014 as a provider
of excellent services in the area of transfer pricing. Deloitte was
ranked Tier 1 in 48 of 51 jurisdictions.
For the 16th consecutive year, Deloitte has been named one of
the best companies to work for by Fortune Global 500®.
Deloitte was named by Universum ‘The World’s Most Attractive
Employers 2015’, a global talent attraction index based on
survey responses from nearly 240,000 business and engineering
students worldwide.
Deloitte was recognized in 2015 by Spark Agency, as one of the
most attractive companies to work in Portugal based on a
survey responses from more than 2,500 students.

A Deloitte foi galardoada com o título “Most Attractive
Employers 2015” pela Universum, um índice global de retenção de
talento, baseado em respostas de 240.000 estudantes de gestão e de
engenharia de todo o mundo.
A Deloitte foi reconhecida em 2015, pela Spark Agency, como
uma das empresas mais atrativas para trabalhar em Portugal de
acordo com um questionário realizado a mais de 2.500 estudantes.
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Initiatives
Sharing knowledge empowers intelligence.
A Deloitte acredita nas melhores práticas
e promove-as junto do mercado e da sociedade.
Organizamos diversas iniciativas que procuram
descodificar a complexidade dos temas do mundo
empresarial e refletir sobre o seu impacto no contexto
social, contribuindo para a sua divulgação junto da
opinião pública e criando valor nas organizações.

Deloitte believes in best practices and actively promotes
them both in the market and in society.
We organise a diverse range of initiatives that seek to decode
the complexity of business sector issues and reflect on their
impact within a social context thereby contributing towards
raising public opinion as well as creating value for organisations.

A Deloitte acredita nas melhores práticas e promove-as
junto do mercado e da sociedade. Organizamos diversas
iniciativas que procuram descodificar a complexidade dos
temas do mundo empresarial e refletir sobre o seu
impacto no contexto social, contribuindo para a sua
divulgação junto da opinião pública e criando valor nas
organizações.

Deloitte believes in best practices and actively promotes
them both in the market and among society. We organize
a diverse range of initiatives seeking to mitigate the
complexity of business related issues and reflect on their
impact within a social context, thereby contributing
towards raising public opinion as well as creating value for
organizations.

Entre essas iniciativas encontram-se:

Investor Relations & Governance Awards
This initiative, which has been in partnership with Diário
Económico for over twenty-eight years, aims to award
entities, personalities and individuals that have best
contributed to the quality of financial information in its
various aspects.

Investor Relations & Governance Awards
Esta iniciativa que visa premiar as entidades,
personalidades e indivíduos que mais e melhor tenham
contribuído para a qualidade da informação financeira
nos seus variados aspetos, realizou em 2015 a sua 28ª
edição.
Deloitte Executive Education
É um plano de formação dirigido a executivos, com uma
oferta prioritária para as áreas de Fiscalidade, Finanças,
Banca, Sustentabilidade, I&D, Incentivos Governamentais,
Governação e Controlo Interno. Todos os cursos podem
ser trabalhados e adequados às necessidades dos
clientes.
Center for Corporate Governance Portugal
O Center for Corporate Governance Portugal agrega um
conjunto multidisciplinar de recursos para apoiar
administradores, diretores e outros profissionais
relacionados, proporcionando-lhes conhecimento sobre a
evolução dos modelos de governação ao nível local e
global.
Iniciativas em torno do Orçamento do Estado
Todos os anos, a Deloitte analisa o impacte que as
medidas do Orçamento do Estado terão na Economia,
nas famílias e empresas portuguesas. Divulga ainda guias
e informações sobre diversos temas constantes no
diploma do Orçamento do Estado.

Examples of such initiatives are:

Deloitte Executive Education
Deloitte Executive Education is a training program for
executives with courses in Taxation, Finance, Business
Banking, Sustainability, R&D and Government Incentives,
Governance, and Internal Control. All courses are relevant
and applicable to client needs.
Center for Corporate Governance
The Deloitte LLP Center for Corporate Governance supports
executives, boards of directors, and others active in
governance by providing them with resources pertaining to
current boardroom issues and governance trends.
State Budget Initiatives
Every year, Deloitte examines the impact of State Budget
measures on the Portuguese economy, families and
companies. In two different initiatives, more than 800
people got together in Lisbon and Oporto to learn about
the impact of State Budget measures. In addition, Deloitte
publishes guides and information on the different issues
surrounding the State Budget.
‘Projeto Farol’
‘Projeto Farol’ is an initiative of Deloitte Circle, a think tank
sponsored by Deloitte that aims to develop initiatives that
promote public discussion and research regarding civil
society. ‘Projeto Farol’ is a vision and guide for the future
development of Portugal until 2020 and develops
initiatives that promote reflection and citizenship.

Projeto Farol
O Projeto Farol é uma iniciativa do Deloitte Circle, um
think tank promovido pela Deloitte com o objetivo de
contribuir para projetos de reflexão e investigação
dirigidos à sociedade civil e ao País. O Projeto Farol
propõe uma visão e um guia para o desenvolvimento do
país até 2020 e concretiza iniciativas que promovem essa
reflexão e cidadania.
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Clube de Serviços Partilhados
É um fórum em que se promove a partilha de experiências
entre os profissionais dos centros de serviços partilhados
representativos do tecido empresarial português.
World Economic Forum
Realizado anualmente em Davos, na Suíça, o World
Economic Forum reúne um conjunto de líderes mundiais
para debater os principais problemas económicos,
políticos, sociais e tecnológicos. A Deloitte é um parceiro
estratégico deste evento, participando em vários debates,
workshops e outras iniciativas.
The CFO Program
O CFO Program reúne uma equipa multidisciplinar de
líderes e especialistas da Deloitte que desenvolvem um
conjunto de iniciativas com o objetivo de apoiar os CFO’s
a enfrentarem os principais desafios económicos,
financeiros e estratégicos da sua atividade.
Observatório da Competitividade Fiscal
Este estudo, que envolve cerca de 1.000 entidades, afere
como é percebido o impacte das políticas fiscais nas
organizações.
Atlas da Hotelaria
Conduzido anualmente pela Deloitte, este estudo analisa
o desenvolvimento do setor hoteleiro português e as
principais tendências do mercado no atual contexto
económico.
Estudo de Natal
Com a participação de milhares de consumidores, este
estudo apresenta uma perspetiva sobre as intenções de
compra dos consumidores durante o período da quadra
natalícia em diferentes países Europeus e na África do Sul.

Shared Services Club
A Forum to promote the exchange of experiences between
shared services centers, representing the Portuguese
business community.
World Economic Forum
Held every year at Davos, Switzerland, the World
Economic Forum gathers the most renowned world
leaders to discuss the main economic, political, social and
technological issues on global agendas. Deloitte is one of
the strategic partners in the Forum with active
participation in various discussions, workshops and
initiatives.
The CFO Program
Deloitte’s Chief Financial Officer (CFO) Program brings
together a multidisciplinary team of Deloitte leaders and
subject matter specialists to help CFOs stay ahead in the
face of growing challenges and demands.
Fiscal Competitiveness Observatory
This study, that involves around 1,000 organizations,
assesses how the anticipated fiscal policies will impact
organizations.
Portuguese Hospitality Atlas
Conducted annually by Deloitte, this study examines the
development of the Portuguese hospitality sector and key
market trends in the current economic context.
Christmas Survey
With the participation of thousands of consumers, this
survey gives an perspective of consumer’s buying
intentions and habits, during the holiday season in
different European countries and South Africa.

Societal Impact
The future is about today.
A Deloitte e as suas firmas membro acreditam
que o seu negócio tem um papel fundamental
na criação e transformação de uma sociedade
próspera. A rede Deloitte compromete-se a
conduzir a mudança social e a promover
a sustentabilidade ambiental.

Deloitte and its network of member firms believe that
business plays a fundamental role in shaping and
creating a prosperous society. The Deloitte network
is committed to driving societal change and promoting
environmental sustainability.
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A Deloitte estabeleceu uma estratégia de gestão de impacte na
sociedade a nível global, que é adaptada ao contexto de cada
firma membro. O trabalho que desenvolvemos nesta área é
mais uma forma de concretizar o propósito da nossa firma em
tudo o que faz: ter um impacte relevante na sociedade.
Impacto no mundo:
Humanitarian Innovation Program
A Rede Deloitte criou um programa internacional de serviços
pro bono para, em conjunto com organizações de ação
humanitária, procurar soluções inovadoras para dar resposta a
situações de crise.

Deloitte establishes a global strategy to manage its impact on
society, which is adapted to the local context of each member
firm. The work developed in this area is another approach to
accomplish our purpose: an impact that matters.
Around the world:
Humanitarian Innovation Program
Deloitte network created an international program of pro bono
services to support humanitarian organizations finding innovative
solutions to respond and be prepared to humanitarian crisis.
Education & Skills
Deloitte supports education programs that promote the
professional and personal development of young people,
preparing them for their future.
Portugal:

Education & Skills
A Deloitte investe em programas que promovam o
desenvolvimento dos jovens dando-lhes a oportunidade de
ganhar mais competências para preparar o seu futuro
profissional.
Portugal:
PACT Fund
Esta iniciativa tem como objetivo apoiar financeiramente
projetos sociais, alinhados com a estratégia de Corporate
Responsibility desenvolvidos por organizações sem fins
lucrativos.
Solidarity
Anualmente a Deloitte desenvolve no Natal campanhas de
solidariedade, através das quais desafia os seus profissionais a
apoiarem instituições de solidariedade de diferentes formas.
Comunidade
A Deloitte desenvolveu parcerias com instituições de
solidariedade, as quais apoia ao longo do ano, através de
voluntariado tradicional. Colabora com regularidade nas
campanhas do Banco Alimentar contra a Fome.

PACT Fund
The aim of this initiative is to provide financial support to social
projects aligned with Deloitte’s Corporate Responsibility strategy,
developed by non-profit organizations.
Solidarity
Every year Deloitte develops a Christmas Campaign, through
which challenges its professionals to help social organizations by
donating, volunteering and sharing their knowledge.
Community
Deloitte established partnerships with social institutions to support
them through traditional volunteering. Our professionals
collaborate in food bank campaigns.

Contacts
If you have any questions or need more
information please contact:
Lisboa
Deloitte Hub
Av. Eng. Duarte Pacheco, 7,
1070-100 Lisboa,
Portugal
Tel: (351) 210 427 500
Fax: (351) 210 427 950

Porto
Bom Sucesso Trade Center
Praça do Bom Sucesso, 61 - 13º
4150-146 Porto
Portugal
Tel: (351) 225 439 200
Fax: (351) 225 439 650

www.deloitte.com/pt
“Deloitte” refere-se a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, uma sociedade privada de responsabilidade limitada do Reino Unido (DTTL), ou a uma ou mais entidades da sua rede de firmas membro e
respetivas entidades relacionadas. A DTTL e cada uma das firmas membro da sua rede são entidades legais separadas e independentes. A DTTL (também referida como "Deloitte Global") não presta
serviços a clientes.
Para aceder à descrição detalhada da estrutura legal da DTTL e suas firmas membro consulte www.deloitte.com/pt/about
A Deloitte presta serviços de auditoria, consultoria fiscal, consultoria de negócios e de gestão, financial advisory, gestão de risco e serviços relacionados a clientes nos mais diversos sectores de atividade.
Com uma rede globalmente ligada de firmas membro em mais de 150 países e territórios, a Deloitte combina competências de elevado nível com oferta de serviços qualificados conferindo aos clientes o
conhecimento que lhes permite abordar os desafios mais complexos dos seus negócios. Os mais de 225.000 profissionais da Deloitte assumem o compromisso de criar um impacte relevante na
sociedade.
Esta comunicação apenas contém informação de caráter geral, pelo que não constitui aconselhamento ou prestação de serviços profissionais pela Deloitte Touche Tohmatsu Limited, pelas suas firmas
membro ou pelas suas entidades relacionadas (a “Rede Deloitte”). Antes de qualquer ato ou decisão que o possa afetar, deve aconselhar-se com um profissional qualificado. Nenhuma entidade da Rede
Deloitte é responsável por quaisquer danos ou perdas sofridos pelos resultados que advenham da tomada de decisões baseada nesta comunicação.
© 2016. Para informações, contacte Deloitte & Associados, SROC, S.A.

19

Are you ready to take
your business to an
multidimensional level?

