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O setor da contabilidade foi e tem sido 
historicamente reativo, adaptando-
-se de forma competente às altera-
ções impostas pela administração 

tributária e por outros organismos da adminis-
tração pública, com os quais tem partilhado 
uma relação de reconhecida, mas indesejável, 
interdependência. Este tem sido um setor tra-
dicionalmente conservador, em que a transfor-
mação de processos e caminho tecnológico 
tem sido impulsionado, mas também condicio-
nado pela “máquina fiscal”. Um paradoxo, mas 
de facto dele tem vivido esta atividade e gran-
de parte do seu tecido profissional empresarial, 
que, salvo algumas honrosas exceções, não se 
consegue emancipar da conformidade, da obri-
gatoriedade e do cumprimento das exigências 
impostas pelo normativo e pelos processos 
declarativos. 
No último ano, a pandemia trouxe, contudo, 

desafios renovados ao setor, obrigando-o a 
uma aceleração sem precedentes na forma 
como este se organiza, como operacionaliza o 
seu negócio e no modo como interagem todos 
os que dele fazem parte. 

A tecnologia surgiu assim como condição es-
sencial para garantir o cumprimento de nor-
mas sanitárias, permitindo a continuidade do 
serviço ao cliente e o cumprimento de todas 
as obrigações declarativas para com o Esta-
do, afinal o seu propósito essencial e, em 
grande medida, “higiénico”.

Ao contrário do que se passa noutros 
países, como por exemplo em Inglaterra, 
onde o papel está praticamente ausente 
dos processos contabilísticos, Portugal 
continua a preservar a importância do 
papel e do documento físico em ge-

ral. Os constrangimentos à aceitação 
do arquivo digital ou de documen-

tos eletrónicos continua a ser um óbice a uma 
maior digitalização das atividades, a um contex-
to de maior automação, eficiência e de desma-
terialização. 
Mas chegará, seguramente, o tempo em que o 

Estado e as instituições que à sua volta, ou por 
sua conta, gravitam, exigirão alterações, até aqui 
por estas reprimidas. É o paradoxo em que vive 
um setor que tarda em se emancipar e, salvo al-
gumas honrosas exceções, poucos são os que 
profissionais, sociedades profissionais ou socie-
dades comerciais que encetaram um verdadei-
ro esforço de se tornarem empresas digitais.
As tecnologias emergentes como a “cloud”, 

“machine learning”, “automação”, “blockchain”, 
“internet of things”, “Data analytics”, entre outras, 
colocam desafios novos, competências diferen-
ciadoras, habilitações em diferentes ramos do 
saber, conhecimentos que a maior parte das 
empresas do setor não possuem, nem demons-
tram predisposição para acomodar e investir, no 
seu caminho inevitável que devem e terão de 
fazer, na procura de sustentabilidade e de ga-
rantir que se mantêm competitivas e relevantes 
no apoio aos seus clientes.
Na Moneris desde há muito que abraçámos a 

Indústria 4.0 e o advento da era digital, assente 
no valor e na massificação dos dados, que pro-
porcionam desafios e oportunidades únicas às 
empresas de contabilidade, de apoio fiscal, de 
processamento salarial e de consultoria finan-
ceira e de gestão.
Cada vez mais estamos centrados na Automa-

ção Robótica de Processos (RPA), que nos per-
mite lidar com tarefas repetitivas e demoradas, 
como sejam as submissões fiscais ou a análise 
de dados. A Moneris conta hoje com uma suite 
de Accounting Automation que é já parte inte-
grante dos nossos processos de prestação de 
serviço ao cliente. Com estas tarefas agilizadas, 
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Nos últimos anos, vários setores direcionaram o seu investimento para a digitalização e para a 
automação de processos, abraçando a revolução tecnológica e a era da digitalização.

“NA MONERIS DESDE  
HÁ MUITO QUE ABRAÇÁMOS 
A INDÚSTRIA 4.0 E O 
ADVENTO DA ERA DIGITAL”

 “O SETOR DA 
CONTABILIDADE FOI E TEM 
SIDO HISTORICAMENTE 
REATIVO, ADAPTANDO-SE 
DE FORMA COMPETENTE 
ÀS ALTERAÇÕES IMPOSTAS 
PELA ADMINISTRAÇÃO 
TRIBUTÁRIA E POR 
OUTROS ORGANISMOS 
DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA, COM OS QUAIS 
TEM PARTILHADO UMA 
RELAÇÃO DE RECONHECIDA, 
MAS INDESEJÁVEL, 
INTERDEPENDÊNCIA”
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os nossos contabilistas e consultores podem 
dedicar tempo ao trabalho de análise estraté-
gica e consultoria ao negócio, acrescentando 
valor ao cliente e posicionando-nos como um 
parceiro efetivo no apoio à gestão. 
E se os Robots são capazes de substituir as pes-

soas em processos que acrescentam pouco va-
lor, mas que são essenciais para assegurar uma 
plena conformidade fiscal e laboral, por exem-
plo; já as ferramentas que disponibilizamos 
como a App Moneris (disponível no telemóvel, 
seja Android ou IOS) ou o Moneris Files (a nossa 
plataforma de arquivo digital), permitem a co-
netividade remota, garantem maior eficiência 
e tempestividade das interações entre clientes 
e colaborares, asseguram a definição de perfis 
e rastreabilidade de acesso à informação, cer-

 “A MONERIS É CADA VEZ MAIS UMA EMPRESA 
DE CONTABILISTAS, FISCALISTAS E CONSULTORES 

DE GESTÃO QUE SE DIFERENCIAM PELAS SUAS 
COMPETÊNCIAS TECNOLÓGICAS, MAS TAMBÉM DE 

TECNÓLOGOS E CONSULTORES INFORMÁTICOS ONDE 
SOBRESSAI O SEU CONHECIMENTO PELAS QUESTÕES 

ECONÓMICAS, FINANCEIRAS E CONTABILÍSTICAS”

tificam a confidencialidade na transmissão de 
informações e dados do negócio.
É com esta dinâmica de transformação digital 

que somos levados a criar soluções inovadoras, 
baseadas em tecnologias como a cloud (infra-
-estruturas e software), a inteligência artificial, as 
webAPI, os RPA (robôs) ou machine learning. Es-
tas tecnologias são ferramentas chave para que 
as organizações dinamizem os seus negócios e 
os transformem, respondendo aos desafios de 
evolução que estamos a enfrentar. 
Um dos desafios mais prementes nesta fase 

que atravessamos é o da mobilidade empre-
sarial, levando as tarefas dos escritórios físicos 
para modelos de trabalho remoto ou híbrido. 
Uma das soluções implementadas pela Moneris 
foi a transferência para a cloud de toda a infra-
-estrutura de servidores e disponibilizar todas as 
nossas aplicações de negócio (ERP, CRM, Portal 
de Colaborador e outros) em ambiente cloud 
ou web. Complementámos também a nossa 
oferta, disponibilizando aos nossos clientes o 
acesso ao ERP em ambiente SaaS (Software as a 
Service), ganhando estes a possibilidade de ter 
acesso ao ERP via web em qualquer lugar, para 
tanto bastando um acesso de internet.
Com enorme potencial de inovação, a utiliza-

ção de WebAPI permite o desenvolvimento de 
projetos de integração entre softwares, criando 
fluxos de trabalho únicos, eliminando a duplo 
registo e minimizando o erro. O potencial desta 
solução estende-se também às empresas mul-
tinacionais a operar em Portugal, que habitual-
mente utilizam ERP internacionais ou softwares 
de outros países que não se encontram certi-
ficados de acordo com o sistema legal e fiscal 
português. Através da utilização de WebAPI, é 
possível processarmos dados destes softwares, 
sendo estes integrados em softwares nacionais 
certificados, automatizando desta forma os pro-
cessos funcionais, contribuído para empresas e 
soluções mais eficientes. 
Também a digitalização de documentos, as 

aplicações móveis ou os portais colaborativos 

“CADA VEZ MAIS 
ESTAMOS CENTRADOS NA 
AUTOMAÇÃO ROBÓTICA DE 
PROCESSOS (RPA), QUE 
NOS PERMITE LIDAR COM 
TAREFAS REPETITIVAS 
E DEMORADAS, COMO 
SEJAM AS SUBMISSÕES 
FISCAIS OU A ANÁLISE 
DE DADOS. A MONERIS 
CONTA HOJE COM UMA 
SUITE DE ACCOUNTING 
AUTOMATION QUE É JÁ 
PARTE INTEGRANTE DOS 
NOSSOS PROCESSOS DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
AO CLIENTE”

têm desempenhado um papel relevante neste pro-
cesso de transformação digital, contribuindo para 
a desmaterialização de processos, anteriormente 
suportados em papel e em trabalho administrativo 
complexo e burocrático. A digitalização de docu-
mentos veio melhorar o acesso aos documentos e 
aos dados, reduzindo o consumo de papel, otimi-
zando o tempo de processamento e permitindo 
pesquisas e consultas muito mais rápidas e eficien-
tes do que o antigo formato em papel.
A tecnologia hoje disponível permite diferentes 

cenários de adoção, e combinando algumas destas 
soluções é possível às empresas desenvolverem a 
digitalização de processos de negócio, reduzindo 
ao mínimo a intervenção humana e focando os 
seus colaboradores em tarefas mais motivadoras e 
críticas para o negócio. A digitalização, seja através 
do reconhecimento de documentos, seja através da 
geração de documentos nativos em formato digi-
tal, introduzirá nas empresas o conceito paperless 
reduzindo significativamente o uso do papel, com 
claro impacto económico e ambiental. 
Por outro lado, a transformação dos métodos de 

trabalho, com a introdução de tecnologia na reali-
zação das tarefas, acarretará também a introdução 
do conceito touchless, ou seja, uma redução signi-
ficativa da intervenção humana na execução 
dos processos, permitindo o foco dos co-
laboradores em funções mais relevantes, 
utilizando o trabalho produzido por 
processos tecnológicos ou digitais
A Moneris é cada vez mais uma 

empresa de contabilistas, fisca-
listas e consultores de gestão 
que se diferenciam pelas suas 
competências tecnológicas, 
mas também de tecnólogos 
e consultores informáticos 
onde sobressai o seu co-
nhecimento pelas questões 
económicas, financeiras e 
contabilísticas.
A mudança só faz sentido 

quando está alinhada uma clara 
visão estratégica e é esse caminho que estamos a 
construir na Moneris, nos projetos e nos clientes 
que confiam em nós o acompanhamento do seu 
negócio. 
Redefinimos processos, agilizamos atividades, oti-

mizamos procedimentos, de forma a assegurar que, 
nos serviços que prestamos aos nossos clientes, re-
duzimos o tempo de resposta, maximizamos a efici-
ência e o potencial de desempenho, minimizamos 
os custos da operação e melhoramos a experiência 
do cliente. ▪




