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Missão 

Capacitar empresas aumentando a sua 

competitividade e capacidade de criar impacto 

 

Visão 

 A melhoria contínua, pelo desenvolvimento 
de valências do capital humano que se 
refletem no serviço prestado 

 A adoção de metodologias únicas pela 
diferenciação de processos de acordo com 
as necessidades e exigências do cliente 

 O foco em objetivos, onde os resultados 
refletem uma estratégia para atingir o 
posicionamento desejado 

 Cumprir os requisitos legais e 
regulamentares aplicáveis à atividade, assim 
como outros requisitos que hajam subscritos 
pela organização 

Âmbito 

Gestão da Qualidade na prestação de serviços 
de consultoria. 

Gestão da Conciliação Profissional, Familiar e 
Pessoal na prestação de serviços de consultoria 
e contabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GC CONSULTORES 

Quem Somos 

Sobre nós 

A GC Consultores é uma empresa 

especializada na prestação de serviços nas 

áreas de Gestão de Projetos, Consultoria e 

Implementação de Sistemas de Gestão. 

O nosso principal foco passa pela 

implementação de melhorias nas áreas 

financeira, organizacional e de marketing nos 

nossos Clientes, apoiadas por fundos 

comunitários e nacionais. Assim, na GC 

Consultores conseguimos acrescentar valor 

ao negócio dos nossos Clientes sem que estes 

tenham um esforço de tesouraria tão 

significativo, atuando sempre com 

transparência e rigor. 

 

 

Ir ao encontro das expetativas dos clientes e 
assegurar a uma elevada satisfação em todos 

os serviços prestados. 

Antecipar necessidades desenvolvendo 
soluções inovadoras, sendo a qualidade um 
requisito indissociável dos nossos serviços e 

uma exigência de que não abdicamos.

Adoptar medidas de conciliação que 
promovam um bom equilibrio entre as três 

esferas da vida das partes interessadas. 

Relações profissionais pautadas pela 
integridade, honestidade, e transparência no 

cumprimento de atuação. 

Promover o crescimento empresarial 
sustentável pela integração de práticas e 

ações económicas, ambientais e socialmente 
responsáveis.

Orientação para o Cliente 

Inovação e Qualidade 

Conciliação 

Sustentabilidade 

Credibilidade 
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