Portugal Inovador
Com mais de 20
anos de experiência,
a RMP Management
Partner posiciona-se
no mercado como
um eficaz parceiro na
gestão e organização
do negócio de
pequenas e médias
empresas.

“Procuramos
transformar desafios
em oportunidades”

pelo contrário, “o empresário possa parar para pensar
no negócio e, com isso, conseguir que este cresça de
forma sustentada”.
Se este é um trabalho de forte natureza técnica,
que envolve o contacto com grandes volumes de
documentação e legislação, ao mesmo tempo exige
criatividade e uma disposição para pensar “fora da
caixa”. Nesse sentido, Raquel Mota Pinto destaca a
sua equipa de cinco colaboradores, que “são técnicos
com qualificações superiores, bem preparados e com
uma formação contínua”. Os seus talentos são, além
disso, beneficiados por uma cultura interna positiva,
que promove o convívio e a redução do stress, algo
que podemos exemplificar com a presença na empresa
de animais de estimação. Um estímulo à tal criatividade que tantas vezes se torna necessária, e que é
também potenciada pelas próprias características da
nossa entrevistada enquanto líder feminina. Raquel
Mota Pinto acredita, a respeito disso mesmo, que a
versatilidade e a capacidade para gerir o tempo permitem desenvolver os projetos com outra perspetiva.
Perante tudo isto, a RMP Management Partner
afigura-se como um elemento decisivo na criação de
valor, na sustentabilidade e na eliminação de problemas por parte das empresas que lhe atribuem a sua
confiança.
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Raquel Mota Pinto é a líder desta empresa, com sede
em Vila Nova de Gaia, e apresentou-nos os seus aspetos mais distintivos. Efetivamente, não estamos apenas
perante um gabinete de contabilidade, dado que a RMP
atua em vertentes como assurance, tax, outsourcing e
management advisory.
Aqui, quem procura os seus serviços é tratado como
um parceiro. A metodologia de trabalho que a RMP oferece pressupõe uma permanente avaliação, conseguida
através de reuniões mensais que lhe trazem um conhecimento profundo das empresas, um acompanhamento
próximo e contínuo da sua situação e a possibilidade
de auxiliar os responsáveis numa gestão esclarecida e
coerente dos seus negócios. “Quando não sabemos para
onde vamos, qualquer caminho serve”, adverte Raquel
Mota Pinto, sendo estes diálogos um momento para que,

