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Estimados Clientes e Parceiros 

 

Fomos deparados com um fenómeno novo que, para além de alterar de um momento 

para o outro as nossas rotinas, espera-se que venha a afetar no curto prazo largos 

setores da economia. 

 

Não havendo ainda um plano claro e objetivo das autoridades públicas, nacionais e 

internacionais, ao problema, os tempos de incerteza quanto ao futuro mais próximo 

aumentam a preocupação. 

 

Ao contrário do que é dito, não estamos em guerra, estamos em contenção social e 

económica de modo a reduzir a propagação de um vírus, que, mais cedo ou mais tarde, 

terá que ser combatido. 

 

Aconselhámos, dentro do possível, serenidade e ponderação na tomada de decisões e 

estamos disponíveis para, em conjunto, refletir sobre essas decisões. 

 

Nesta fase e no seguimento das medidas de contenção da propagação do vírus, a VLP 

– Veloso & Associados SROC, encerrou as suas instalações até indicação do contrário.  

 

As equipas de auditoria encontram-se a trabalhar a partir de casa, estando os partners 

da VLP disponíveis por mail e por telefone. As necessidades de reunião serão supridas 

com recurso a vídeo conferência. 

 

Foram também adiadas as visitas de trabalho de campo de auditoria aos clientes, sendo 

que o trabalho que possa ser realizado à distância estará assegurado. Pedimos desde 

já alguma compreensão caso a resposta não seja a mais imediata e alguns atrasos que 

possam surgir. 



 

 

 

Aproveitamos para lembrar algumas medidas já anunciadas pelo Governo a ponderar, 

para os quais também estamos disponíveis para ajudar a esclarecer: 

 

• Apoios financeiros à tesouraria: adiamento do pagamento de vários impostos, 
possibilidade do seu pagamento em prestações, linhas de apoio financeiro junto 
da banca. 

 

• Apoios diretos resultantes da redução da atividade: apoios de caráter 
extraordinário aos trabalhadores e empregadores. 

 

Existem muitas dúvidas sobre a forma e condições de acesso às medidas de apoio. A 

VLP dentro das suas competências e parcerias procurará dar a melhor resposta à 

inquietação dos seus clientes. 

 

Estamos todos perante mundo novo, que nesta fase parece pouco admirável. Apesar 

disso apelamos à esperança, confiança na resiliência e na capacidade de adaptação e 

de solidariedade de todos nós, para que o mundo possa ser novamente admirável. 

 

Resta-nos desejar que permaneça bem e de saúde juntamente com todos os que lhe 

são queridos. 
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