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O nosso foco: a contabilidade em boas mãos



A Audico iniciou a sua atividade em abril de 1989, sendo o seu principal foco a prestação de 
serviços de Contabilidade de excelência.

“Na Audico a sua Contabilidade está em boas mãos” foi sempre o princípio fundamental e nor-
teador da nossa forma de sentir e tratar a Contabilidade. E é com muito rigor a carinho que 
tratamos a Contabilidade. Contas certas há mais de 30 anos.

A Contabilidade é um importante instrumento de gestão, disponibilizando relatórios económi-
cos e financeiros, em tempo útil, com base em dados reais da empresa e do seu património, 
facilitando a tomada de decisões e o planeamento estratégico para o sucesso da empresa.

A Contabilidade é um sistema de informação de gestão que serve também as partes interes-
sadas que se relacionam com a empresa (Autoridade Tributária, INE, Banco de Portugal, Clien-
tes, Fornecedores, Bancos, etc.).

Ao terem a “contabilidade em boas mãos”, ou seja na Audico, os nossos Clientes têm a garan-
tia que todas as suas obrigações legais são escrupulosamente cumpridas, que não têm sur-
presas desagradáveis com multas e coimas, que pagam os impostos devidos nos prazos legais 
e não têm que se preocupar com tarefas de natureza burocrática e administrativa.

Fundador
Dr. Armando Tavares

https://www.audico.pt/

A nossa missão: contas certas há + de 30 anos



Somos uma empresa qualificada na prestação de ser-
viços de apoio à gestão, nas áreas contabilística, finan-
ceira e fiscalidade. Gostamos de ser exigentes e inova-
dores, desde 1989. Connosco a contabilidade “está em 
boas mãos”

Contabilidade Criativa com InovçãoContabilidade Criativa com Inovção
Exigentes e rigorosos,  a tratar bem a contabilidade, desde 
1989.

A nossa ExperiênciaA nossa Experiência
Há + de 30 anos contas certas com rigor e profissionalismo.
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Qual é a nossa missão?Qual é a nossa missão?
Contas certas há + de 30 anos
A Audico procura de forma persistente o reconhecimento 
e o aplauso das empresas e demais entidades, públicas 
ou privadas, com as quais se relaciona, no exercício da sua 
atividade.

Quem somos?Quem somos?

Serviços de Contabilidade com profissionalismo!

A nossa máxima: tratar bem a contabilidade



Idoneidade, rigor, confidencialidade, empenho, espírito de equipa e iniciativa, aposta na 
formação e valorização dos nossos recursos humanos.
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Princípios básicos que nos regem.Princípios básicos que nos regem.

A nossa essência: a contabilidade em boas mãos



Processamento de SaláriosProcessamento de Salários
Processamento de salários 
com rigor, em tempo útil, no 
escrupuloso cumprimento das 
normas legais.
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Contabilidade FinanceiraContabilidade Financeira
A contabilidade é a base do 
sistema de informação de qual-
quer empresa ou instituição.

Contabilidade em OutsourcingContabilidade em Outsourcing
Execução da Contabilidade nas 
instalações do Cliente utilizando 
o software da própria empresa 
ou da Audico.

Abertura de empresasAbertura de empresas
Abrir uma empresa é cada vez 
mais fácil, rápido e cómodo. O 
serviço Empresa na Hora reduz 
a burocracia e agiliza o processo.

Contabilidade AnalíticaContabilidade Analítica
A contabilidade analítica tem por 
objetivo apurar os resultados 
de cada atividade, avaliando as 
suas estruturas de custos e de 
proveitos.

Avaliação de empresasAvaliação de empresas
Avaliamos a sua empresa 
adotando o método que 
mais se coaduna com a 
mesma.

Relatórios PeriódicosRelatórios Periódicos
Os relatórios económicos e 
financeiros são instrumentos 
fundamentais para a Gestão 
dos nossos Clientes.

Contabilidade OrçamentalContabilidade Orçamental
Contabilidade Orçamental é 
imprescindível sempre que a 
empresa procura acompanhar a 
evolução das suas contas e dos 
seus desvios relativamente às 
previsões.

Apoio FiscalApoio Fiscal
Asseguramos o rigoroso cum-
primento de todas as obriga-
ções fiscais em sede de IRC, 
IVA, IRS e demais Impostos.

Serviços de ContabilidadeServiços de Contabilidade

O nosso desempenho: contas certas há + de 30 anos
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Soluções de Contabilidade em função das AtividadesSoluções de Contabilidade em função das Atividades

Os nossos serviços de contabilidade são elaborados e executados em fun-
ção das diferentes actividades e recorrendo sempre que necessário à con-
tabilidade analitica.

ATIVIDADES
COMÉRCIO

INDÚTRIA

CONSTRUÇÃO

HOTELARIA

RESTAURAÇÃO

AL- ALOJAMENTO LOCAL

STARUPS

UBER

SAÚDE

E-COMMERCE IMOBILIÁRIAS

AGENCIAS DE VIAGENS

EXERCÍCIO FÍSICO
FARMÁCIAS

EDUCAÇÃO

OFICINAS E STANDS AUTOMÓVEIS

TRANSPORTES
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SOFTWARE HOUSE
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Confie na Audico Confie na Audico 
Contabilidade.Contabilidade.

Optar pela Audico, é uma decisão certa e com selo de 
garantia de excelência.

Contas certas, há + de 30 anos com profissionalismo e 
rigor, é o que dizem os nossos clientes.

Os sócios e gestores da Audico, têm enorme experiência, 
formação superior e são Contabilistas Certificados.

 + 30 
ANOS DE EXPERIÊNCIA

 + 150 
CLIENTES
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Em suma, a Audico é uma empresa especializada em servi-Em suma, a Audico é uma empresa especializada em servi-
ços de Contabilidade, com mais de 30 anos, considerada um ços de Contabilidade, com mais de 30 anos, considerada um 
importante parceiro por todos os seus Clientes e daí o nos-importante parceiro por todos os seus Clientes e daí o nos-
so sucesso, apesar da enorme concorrência existente nesta so sucesso, apesar da enorme concorrência existente nesta 

atividade.atividade.

Dr. Armando Tavares
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Rua de Oliveira Monteiro 616, 4050-440 Porto

+351 228 349 700
+351 961 505 414

audico@audico.pt
Horário Audico
Seg - Sex : 9:00h às 13:00h e 14h às 18h
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