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CONTABILIDADE
E REPORTING

MONERIS. UMA PARCERIA
COM MAIS VANTAGENS.
A Câmara do Comércio e Indústria Luso-Mexicana (CCILM) celebrou um protocolo
com o grupo Moneris que permite que os seus associados tenham acesso a
um conjunto de serviços e soluções de apoio à gestão com condições bastante
atrativas.
O grupo Moneris é líder na prestação de serviços de contabilidade, consultoria e
apoio à gestão, estando presente de norte a sul do país. O grupo conta com mais
de 24 escritórios e um total de 300 colaboradores.
A abordagem do grupo Moneris na sua prestação de serviços, permite que
as empresas e empresários se foquem no seu negócio principal, apoiando o
seu processo de decisão a partir da excelência do tratamento da informação
contabilística e financeira.

Os serviços de contabilidade e reporting do grupo Moneris vão muito além do mero cumprimento
das obrigações declarativas e fiscais, assegurando um continuado e integrado apoio à gestão, que
permite aos gestores e decisores das empresas uma maior segurança e rapidez no processo de
tomada de decisão.

ASSESSORIA FISCAL

As nossas soluções otimizam a eficiência fiscal da sua empresa e constituem uma garantia de
conformidade perante as obrigações impostas pela Administração Tributária.

RECURSOS HUMANOS

Os nossos profissionais de RH irão ajudá-lo a não descurar esta importante área da sua empresa,
permitindo-lhe ao mesmo tempo focar-se na gestão do seu negócio.

CORPORATE FINANCE

A área de Corporate Finance surge na Moneris como instrumento de apoio às empresas na
identificação e implementação de novas soluções financeiras e estratégicas que alavanquem
e permitam o desenvolvimento do negócio e a criação de valor para todos os stakeholders.
Acompanhamos o crescimento e as necessidades emergentes do mercado, estando ao lado dos
nossos clientes com serviços e soluções de Corporate Finance nas áreas de:
Apoios e Incentivos; Avaliações; Fusões e Aquisições; Reestruturações.

GESTÃO DE SEGUROS

Com mais de 20 mediadores de seguros e PDEAMS (Pessoas Diretamente Envolvidas na
Atividade de Mediação de Seguros) de norte a sul do país, a rede da Moneris Seguros coloca à
sua disposição um serviço de consultoria especializada, com um enfoque na gestão dos riscos
que se colocam às empresas e particulares.

FORMAÇÃO

Desenvolvemos competências nas organizações e promovemos ações formativas, de acordo com
soluções pedagógicas desenhadas à medida das necessidades identificadas, com formadores
experientes. As nossas formações são certificadas pela DGERT e OCC.
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Para mais informações contacte um
escritório Moneris de sua conveniência.
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