GERIR RISCOS ANTES QUE SEJAM OS RISCOS A GERIR O
NEGÓCIO
Um Plano de Continuidade de Negócio (PCN) tem por objetivo minimizar o
risco de disrupções na operação normal de qualquer organização.
Situações críticas não representam nada de

As formas como as organizações lidam

novo no contexto das organizações. As crises

com tais situações são, no entanto,

criaram desafios ao mesmo tempo que

diferentes e, na sua maioria, tentam

prejudicaram os negócios ao longo da

incorporar o conhecimento, os processos,

história.

os sistemas e as melhores práticas para dar
continuidade aos negócios,

Porém, fruto da evolução tecnológica e, em

independentemente dos desafios.

particular, com o advento da Internet e a sua
utilização intensiva e massiva por todos os

No entanto, tal requer que a organização

tipos de negócios, existem riscos acrescidos,

esteja preparada e tenha tomado

como tem sido noticiado pela comunicação

precauções como a implementação de um

social.

Plano de Continuidade de Negócio (PCN).
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GERIR RISCOS ANTES QUE SEJAM OS RISCOS A GERIR O
NEGÓCIO
Um PCN é aplicável a qualquer tipo de organização, independentemente da
sua dimensão e do setor de atividade.
É, particularmente, importante que qualquer

apoiar a criação de planos de recuperação

organização consiga manter o seu negócio a

de desastres e de formação para toda a

funcionar, com as operações e processos a

organização.

decorrerem dentro da normalidade possível,
com um mínimo de impacto financeiro,

No mundo atual, em que os riscos e as

perante situações complicadas com capacidade

ameaças se multiplicam e podem provir dos

de perturbar ou mesmo destruir o negócio, os

sítios e através das formas mais inesperadas,

seus sistemas e dados.

como pode uma organização estar a operar
sem o respaldo de um PCN?

A PKF, através da sua participada FBC, oferece
os serviços dos seus consultores para apoiar as

Fale connosco!

organizações na criação dos seus PCN, além de
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GERIR RISCOS ANTES QUE SEJAM OS RISCOS A GERIR
O NEGÓCIO
DISPONHA DOS NOSSOS SERVIÇOS PARA QUALQUER CONSULTA ADICIONAL
NECESSÁRIA!

Lisboa

Porto

Funchal

PKF & Associados, SROC, Lda.
Av. 5 Outubro, 124, 7º Piso,
1050 -061
Lisboa, Portugal
Tel.: +351 213 182 720
E-mail: sousasantos@pkf.pt

PKF & Associados, SROC, Lda.
Av. da Boavista, nº 3521, Sala
507, 4100-139
Porto, Portugal
Tel.: +351 226 199 430
E-mail: tiagorocha@pkf.pt

PKF & Associados, SROC, Lda.
Rua Ivens, Edifício D. Mécia
2º piso, Salas I e J, 9000 –046
Funchal, Madeira
Tel.: +351 291 214 810
E-mail: roberto.figueira@pkf.pt

Luanda

Maputo

Sal

PKF Angola - Auditores e
Consultores, S.A.
Edifício Presidente Business
Center, Largo 17 de Setembro
nº 3, Sala 302, Angola
Tel.: +244 932 225 030
E-mail: tiago.rocha@pkf.co.ao

PKF Moçambique - Auditores e
Consultores, Lda.
Av. Julius Nyerere, nº 914, 3º Dto.
Maputo, Moçambique
Tel.: +258 214 833 54/5
E-mail: ricardo.coelho@pkf.co.mz

PKF, Lda.
Edifício Bazamor–Rua 1º de
Junho, 59
Ilha do Sal – Cabo Verde
Tel.: +238 595 97 39
E-mail: roberto.figueira@pkf.pt
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CONTACTOS
HENRIQUE SÃO MAMEDE

Tel.: +351 939 837 389
E-mail: henrique.mamede@pkf.pt
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