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Setor da Educação
Indústrias

Como podemos ajudar?

A Moneris investe continuamente no desenvolvimento de
especialização focada no setor. O nosso compromisso de tempo e
recursos permite-nos antecipar as necessidades e/ ou tendências
de mercado e desenvolver uma visão clara sobre as questões
relevantes da indústria. Os nossos profissionais podem fornecer
informações valiosas sobre questões de gestão diversificadas,
tais como contabilidade, impostos, e consultoria numa série de
setores económicos.

Posicionando-se no mercado como líder na prestação de serviços
de contabilidade, consultoria e apoio à gestão, a Moneris
diferencia-se pela sua especialização e profissionalização em
diversos setores de atividade. Com mais de 4.000 clientes desde
pequenas empresas a associações , passando também pelas
empresas de grande dimensão nacional e internacional, contamos
com um significativo portfolio de empresas do setor, às quais
dedicamos um conjunto de serviços e soluções especializadas e
direcionado às suas necessidades específicas.

Desenvolvemos Centros de Competência que permitem-nos
pensar proativamente nos mais variados mercados e nas suas
tendências e desafios. Reunimos um grupo de profissionais
experientes e qualificados em indústrias e setores, tendo em vista
o desenvolvimento de soluções integradas e especializadas que
respondam aos mesmos. Na Moneris temos como Centros de
Competências: Agricultura, Educação, Setor Social e Turismo.

Educação
As crescentes regulamentações e pressões financeiras tornam este
momento desafiador para as escolas e todo o setor da educação. É
essencial rodear-se de consultores especializados para orientá-lo nas
suas regras e responsabilidades e ajudá-lo a reforçar a credibilidade e
as finanças.

Os nossos serviços
Através do nosso know-how e experiência no setor,
disponibilizamos aos nossos clientes uma solução integrada de
serviços de consultoria especializada:
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•
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Contabilidade e registo contabilístico
Auditoria interna e avaliação de controlo
Cumprimento das obrigações fiscais e consultoria
Imposto de emprego, incluindo sistemas de salário
Avaliação e elaboração de relatórios de administração e risco
Planeamento financeiro, contabilidade e elaboração de
relatórios
• Gestão de tesouraria

Atuamos para diversas escolas independentes, academias,
academias e instituições de caridade educacionais em todo o país. A
Moneris está consciente dos problemas que enfrentam e os nossos
clientes valorizam o apoio prático e oportuno, e o aconselhamento
tranquilizador.

Alguns clientes de referência do setor

moneris.pt

Contacte-nos

Rui Almeida
CEO

rui.almeida@moneris.pt

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

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.
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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.
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