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COMUNICADO DE IMPRENSA 

06/10/2006 

 

Gesbanha comemora 20º Aniversário com uma nova imagem 

Uma empresa de serviços de gestão focada em Corporate Governance. 

 

A Gesbanha, S.A. comemora no próximo dia 10 de Outubro o seu 

vigésimo aniversário, aproveitando a data para lançar igualmente a 

sua nova imagem.  

 

A Gesbanha foi criada, em 1986, por Francisco Banha como 

empresa de prestação de serviços de contabilidade. Ao longo dos 

anos, para além da contabilidade, foram sendo adquiridas 

competências em áreas complementares e que são hoje o core 

business da empresa, nomeadamente o cumprimento das regras de 

Corporate Governance através da implementação de uma adequada 

filosofia de Business Process Outsourcing. 

 

De uma pequena equipa inicial, o Grupo Gesbanha foi crescendo, 

contando actualmente com 35 colaboradores que contribuem para 

um volume de negócios de 2 milhões de euros. Um dos passos mais 

significativos nesta história de sucesso foi a obtenção em 1998 da 

Certificação de Qualidade, facto que colocou a Gesbanha como a 

primeira empresa certificada do sector, o que lhe permitiu dar 

resposta às necessidades então sentidas pelas empresas 

multinacionais. 

 

Vinte anos volvidos, a Gesbanha renova a sua imagem, preparando-

se para um novo período de crescimento, num momento em que as 

outras iniciativas empreendedoras do grupo (Gesventure – 

Angariação de Capital de Risco, GesEntrepreneur – 

Empreendedorismo Sustentável e Business Angels Club – 

Associação Portuguesa de Investidores em Start-Up’s) consolidam o 

Francisco Banha 
Fundador e Presidente do 

Conselho de Administração 
da Gesbanha – Gestão e 

Contabilidade, S.A. 
 

“Todos os que conhecem o 
nosso trabalho sabem que nos 

pautamos por um elevado 
patamar de exigência e ética 

necessário à satisfação dos 
nossos Clientes e de toda a 

Comunidade que nos rodeia.” 
 

“Tenho consciência que esta 
atitude diferenciadora e 

comprovadamente vencedora, 
tem sido decisiva para que hoje 

possamos ser uma entidade 
respeitada no seio das empresas 

de prestação de Serviços de 
Gestão.” 
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seu sucesso e perpetuam assim o ímpeto empreendedor desde cedo manifestado pelo fundador deste 

grupo económico. 

 

Como acto simbólico deste aniversário, decorrerá um cocktail com colaboradores e convidados que ao 

longo destes 20 anos contribuíram para o crescimento do grupo. Esta cerimónia, que terá lugar no 

Palácio dos Condes d’Óbidos em Lisboa dia 10 às 18h, contará igualmente com a distribuição de 

medalhas comemorativas aos presentes. 

 

Uma nova Imagem em ano de 20º Aniversário 

 

A data do aniversário será igualmente aproveitada para a implementação do novo logotipo da 

Gesbanha. As características deste novo logotipo estão em sintonia com a própria organização, 

nomeadamente quando comparado o equilíbrio e a cor sóbria com que o nome Gesbanha aparece 

agora inserido no logotipo. O traço cor de laranja no último “A” imprime a dinâmica e flexibilidade do 

grupo Gesbanha, conferindo-lhe igualmente irreverência q.b. no que toca ao factor inovação que 

procura sempre inserir nos trabalhos que realiza. O trabalho de criação do novo logotipo esteve a 

cargo da The Fuszion. 
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Clientes e Parceiros 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mais informações sobre a Gesbanha, não hesite em contactar-nos. 

 

Luís Galveias 

Marketing Manager 

 

e-mail. lgalveias@gesbanha.pt 

Tel: (+351) 91 731 08 29 

 

Gesbanha – Gestão e Contabilidade, S.A. 

www.gesbanha.pt 

 

Rua 7 de Junho de 1759, Nº 1 Lagoal - 2760-110 Caxias 

Tel: (+351) 21 441 64 60  -  Fax: (+351) 21 441 73 87 

  

 

CLIENTES PARCEIROS 


