
A tendência para a globalização dos mercados, a concorrência 
à escala global, e o crescimento da economia digital  fazem 
com que a internacionalização deva fazer parte integrante das 
preocupações estratégicas das empresas. 

Na nova envolvente internacional, as empresas são obrigadas 
a enfrentar novos desafios, novos estímulos e novos modelos 
de negócio.

A procura de oportunidades nos  mercados além fronteiras 
deve ser, como tal, vista como condição essencial para suportar 
a competividade interna e externa. 

Na Moneris acompanhamos centenas de empresas no seu 
processo de internacionalização, seja através de projetos 
conjuntos ou de forma individualizada, com uma abrangência 
de serviços e soluções que minimizam o seu risco e maximizam 
o retorno do seu investimento.

Os nossos profissionais, proficientes em várias línguas e 
com um conhecimento abrangente de inúmeros mercados, 
acompanham as empresas em todo o projeto de expansão 
internacional.

Integramos uma das maiores associações mundiais de empresas 
de auditoria, contabilidade e serviços jurídicos – o MSI Global 
Alliance – com presença em mais de 100 países em todo o 
mundo e mais de 10.000 profissionais, o que nos permite 
apoiar, de forma especializada e com parceiros de referência, 
as empresas portuguesas que procuram a internacionalização, 
nas suas mais diferentes formas, ou que pretendem conhecer e 
estudar outros mercados para desenvolver a sua atividade.

Para cada empresa, identificamos um plano de ação e uma 
estratégia de abordagem personalizada, que nos permite 
ser relevantes e acrescentar valor em vários momentos do 
processo de internacionalização.
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Internacionalização

Identificação e caracterização dos mercados 
alvo relevantes

Elaboração de estudos de mercado 
e benchmarking

Definição da estratégia de entrada 
no mercado

Análise dos aspetos fiscais, laborais e 
regulatórios relevantes

Enquadramento em sistemas de incentivos e 
outras fontes de financiamento

Participação em missões empresariais

Parceria com Associações Empresariais/Câmaras 
do Comércio e outros organismos

Visitas de prospeção comercial in loco

Captação de parceiros comerciais para visitas 
comerciais e de negócios em Portugal

Elaboração de planos de negócio

Definição de estratégias comerciais e de 
marketing

Incentivos Comunitários
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moneris.pt

Contacte-nos

A Moneris tem uma abordagem focada no cliente, com uma oferta 
integrada de serviços e soluções que permite prestar 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 permite que 
cada cliente beneficie 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 
proativamente às suas necessidades.

contabilidade e reporting
assessoria fiscal
recursos humanos
corporate finance
risco e compliance
seguros
formação
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Margarida Madeira 
Coordenadora German Desk

margarida.madeira@moneris.pt

German desk
Rua Padre Américo, nº 14B
1600-548 Lisboa
Tel.: (+351) 217 121 040
Email: germandesk@moneris.pt

Stéphanie Pinto 
Coordenadora French Desk

stephanie.pinto@moneris.pt

French desk
Largo da Infantaria 7, nº 19, r/c 
2410-111 Leiria
Tel.: (+351) 244 574 088 
Email: frenchdesk@moneris.pt

Pedro Neto 
Partner Corporate Finance

pedro.neto@moneris.pt

Moneris Corporate Finance
Centro Empresarial Arquiparque
R. Dr. António Loureiro Borges, 1, Piso 2
1495-131 Algés
Tel.: (+351) 210 316 400


