
 

Técnico Financeiro (M/F) 

O Esporão nasceu no Alentejo da vontade incondicional de fazer os melhores vinhos. É essa a motivação 

que permanece na base de tudo o que fazemos, agora alargada a outros produtos e territórios. 

Em cada lugar, a natureza inspira-nos e ajuda-nos a fazer melhor. Por isso a respeitamos e protegemos, 

construindo um futuro mais promissor. 

Acreditamos que as empresas devem estar ao serviço da sociedade, e não o contrário. Procuramos por isso 

ser responsáveis na forma como desenvolvemos a nossa actividade. Essa responsabilidade não é abstracta 

nem apenas colectiva: É individual, de cada um que faz do Esporão parte da sua vida. 

Promovemos o inconformismo, a mudança e a criatividade. Procuramos fazer melhor e não 

necessariamente mais. Aprendemos que o avanço depende do conhecimento que desenvolvemos e 

aplicamos, de acreditarmos e pormos o nosso coração no que fazemos. 

A nossa missão é fazer os melhores produtos que a natureza proporciona, de forma responsável e 

inspiradora. 

Principais Áreas de Actuação  

 Fecho/ revisão de contas 

 Consolidação 

 Modelo de Custeio 

 Contabilidade Orçamental 

 Contabilidade Analítica 

 Lançamentos Contabilísticos 

 Reporting 

 

Igualmente importante é o perfil e aptidão natural de quem procuramos: 

 Formação Superior em Economia ou Gestão 

 Experiência na área de, pelo menos, 2 anos 

 Criatividade e vontade de inovar 

 Capacidade de provocar e adaptar-se à mudança; 

 Curiosidade e procura constante de conhecimento, no interior e exterior da organização; 

 Facilidade em actuar em contexto multifuncional; 

 Capacidade em reconhecer e desenvolver talentos; 

 Espírito critico, na melhoria de processos 

 Gosto/conhecimento na utilização de ferramentas tecnológicas 

 Capacidade de analítica  

 Domínio do idioma inglês 

 

Estamos a recrutar 2 pessoas para esta função, com locais de trabalho distintos, uma para Lisboa e outra 

para o Porto. 

Para mais informação: www.esporao.com 

Por favor contacte-nos através do email: pessoas@esporao.com 

 

 


