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A Câmara do Comércio Luso-Britânica
(BPCC) celebrou um protocolo com
a Moneris que permite que os seus
associados tenham acesso a um conjunto
de serviços e soluções de apoio à gestão
com condições bastante atrativas.
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A Moneris
A Moneris tem uma abordagem focada no cliente, com
uma oferta integrada de serviços e soluções que permite
às organizações um apoio de 360 graus na área da gestão,
promovendo a excelência da informação financeira
e a melhoria dos processos de tomada de decisão críticos
para o seu sucesso.
Somos o maior grupo nacional de contabilidade e apoio à
gestão, presente de norte a sul de Portugal, com uma rede
de 20 escritórios sustentada por, aproximadamente,
300 consultores.
Os nossos serviços são garantidos por equipas com um
profundo conhecimento em todos os setores de atividade,
o que significa que cada cliente beneficia do apoio de
profissionais que entendem os seus desafios e o acompanham
em cada obstáculo. Conhecer bem os nossos clientes é para
nós essencial para que possamos responder ativamente às
suas necessidades.
Ao longo dos anos construímos relacionamentos fortes,
estreitos e duradouros com os nossos clientes, que nos
valorizam com a sua confiança e fidelidade.

Os nossos serviços
Na Moneris acreditamos nas melhores práticas e promovemolas junto do mercado e da sociedade. Organizamos diversas
iniciativas que procuram descodificar a complexidade dos
temas do mundo empresarial e refletir sobre o seu impacto
no contexto social, contribuindo para a sua divulgação junto
da opinião pública, criando valor nas organizações.

“

Ao longo dos anos
construímos relacionamentos fortes, estreitos
e duradouros com
os nossos clientes,
que nos valorizam
com a sua confiança
e fidelidade.

Contabilidade e Reporting

Seguros

Assessoria Fiscal

Formação

Concebemos soluções específicas para cada cliente,
adaptadas às suas necessidades e contexto. Com relatórios
financeiros personalizados e um acompanhamento de gestão
equilibrado, garantimos uma análise profunda e compreensiva
do seu negócio. Mais do que uma mera conformidade legal,
permitimos que a contabilidade seja uma ferramenta efetiva
no apoio à gestão.

Promovemos em cada cliente uma análise fiscal otimizada,
o que permite ter um enquadramento fiscal controlado
e eficiente. A nossa abordagem holística à gestão fiscal
abrange de forma integrada o (re)desenho da função fiscal,
a implementação de tecnologias de suporte à função
e o cumprimento das obrigações estatutárias, fiscais
e contabilísticas.

Recursos Humanos

Ajudamos a pensar nas várias dimensões o maior ativo da
sua empresa, as pessoas. Os nossos consultores, utilizam
métodos comprovados, assentes em tecnologias inovadoras,
tendo em vista o acompanhamento e desenvolvimento do seu
capital humano, bem como o cumprimento de todas a tarefas
administrativas e processamento salarial.

Corporate Finance
Presença Internacional

As nossas soluções de Corporate Finance constituem um
instrumento de apoio ao desenvolvimento das empresas
e na criação de valor acionista. A nossa proposição de valor
assenta na identificação e acesso a recursos financeiros e no
suporte à tomada de decisões estratégicas, acompanhando
o desenvolvimento de negócios e empresas em diferentes
fases, com serviços e soluções nas áreas de:

Qualidade

•
•
•
•

Integramos uma das maiores redes mundiais de empresas de
contabilidade e serviços jurídicos – a MSI Global Alliance – com
presença em mais de 100 países em todo o mundo e mais de
10.000 profissionais.

Estamos conscientes da nossa responsabilidade corporativa
e, desta forma, consideramos que a qualidade e a gestão
de risco são fatores-chave na nossa cultura de grupo.
Assim, a certificação da norma ISO 9001 abrange todos os
nossos serviços, departamentos, processos e metodologias,
assegurando aos nossos clientes um serviço de excelência.

Centros de Conhecimento

Promovemos continuamente a excelência técnica e inovação
tecnológica, através de Centros de Conhecimento: Comité
Técnico Contabilístico, Comité Técnico Fiscal, Comité Técnico
Laboral, FIID (Fórum de Inovação, Investigação
e Desenvolvimento).

Centros de Competência

Os nossos Centros de Competência permitem-nos pensar
proativamente nos mais variados mercados e nas suas
tendências e desafios. Na Moneris temos como Centros de
Competências: Agricultura, Educação, Setor Social e Turismo.

Desks Internacionais

Temos profissionais que são experientes em vários idiomas.
Seguindo o que percebemos serem as necessidades
e expectativas dos mercados, desenvolvemos um German
desk e um French desk, focados nos investidores e clientes
de países de língua alemã ou francesa, respetivamente.
O inglês e o espanhol são línguas, igualmente, disseminadas
por todo o universo Moneris.

Apoios e Incentivos
Avaliações
Fusões e Aquisições
Reestruturações

Risco e Compliance

Pensamos nos processos de negócio assegurando
um constante compromisso entre a gestão de risco,
a conformidade regulatória e a eficiência organizacional.
Esta visão permite melhorar o desempenho das organizações,
antecipando e reduzindo os riscos, promovendo um ambiente
de controlo interno que maximiza as oportunidades,
e contribuindo para um melhor desempenho. As nossas
soluções centram-se em matérias abrangentes, tais como:
•
•
•
•
•

Prevenção e Repressão do Branqueamento de Capitais
Reengenharia de Processos e Melhoria Contínua
Auditoria Interna
Privacidade e Proteção de Dados
Segurança de Informação

Através do recurso a equipas multiespecializadas,
promovemos mecanismos de resposta em caso de incidente
ou acidente. Temos uma abordagem personalizada, focada
na gestão e transferência de risco, através da negociação
e gestão de contratos em todos os ramos seguradores,
ajustando os diferentes produtos e soluções à dimensão,
atividade e necessidades das empresas.

No âmbito da valorização do capital humano nas
organizações, promovemos ações formativas junto das
empresas, desenvolvemos projetos de formação-ação
e construímos soluções pedagógicas, desenhadas à medida
das necessidades específicas dos nosso clientes.
A Moneris Academy é uma entidade certificada pela DGERT
e pela OCC (Ordem dos Contabilista Certificados)..
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