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MONERIS - SERVIÇOS DE GESTÃO, S.A. | MONERIS ALTO TÂMEGA - SERVIÇOS DE GESTÃO, LDA. 
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e dos locais apresentados em anexo 
and the sites specified in annex 

 

implementado na Morneis - Serviços de Gestão, S.A.: prestação de serviços contabilísticos e fiscais, processamento de salários, consultoria de gestão, formação e corporate finance nas unidades 
de negócio de Almancil, Albufeira, Leiria, Lisboa, Corroios, Santarém, Alcanena e Porto; Moneris Alto Tâmega - Serviços de Gestão, Lda.: prestação de serviços contabilísticos e fiscais, 

processamento de salários e consultoria de gestão na unidade de negócio de Chaves; Moneris Guia - Serviços de Gestão, Lda.: prestação de serviços contabilísticos e fiscais, processamento de 
salários e consultoria de gestão na unidade de negócio da Guia; Moneris Douro e Beiras-Serviços de Gestão, S.A.: prestação de serviços contabilísticos e fiscais, processamento de salários e 

consultoria de gestão nas unidades de negócio de Lamego, Viseu e Tarouca; Moneris LX - Management & Accounting Services, Lda.: prestação de serviços contabilísticos e fiscais, processamento 
de salários e consultoria de gestão na unidade de negócio de Telheiras, cumpre os requisitos da norma 

implemented in the Moneris - Serviços de Gestão, S.A.: provision of accounting and tax services, salary processing, management consulting, training and corporate finance in the business units of Almancil, Albufeira, 
Leiria, Lisboa, Corroios, Santarém, Alcanena e Porto; Moneris Alto Tâmega - Serviços de Gestão, Lda.: provision of accounting and tax services, salary processing and management consulting in the business unit of Chaves. 
Moneris Guia - Serviços de Gestão, Lda.: provision of accounting and tax services, salary processing and management consulting in the business unit of Guia. Moneris Douro e Beiras-Serviços de Gestão, S.A.: provision of 

accounting and tax services, salary processing and management consulting in the business units of Lamego, Viseu e Tarouca. Moneris LX - Management & Accounting Services, Lda.: provision of accounting and tax 
services, salary processing and management consulting in the business unit of Telheiras, meets the requirements of the standard 
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