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A tecnologia é cada vez mais fator diferenciador no contexto empresarial, 
assumindo um papel determinante na capacidade das empresas serem mais 
competitivas, inovadoras e sustentáveis. Hoje, perpassa toda a cadeia de valor da 
economia, sendo um agente decisivo e disruptivo na dinâmica operacional e de 
gestão das organizações, impactando nos canais comerciais e de marketing, no 
design e conceção de produtos e serviços, na logística e cadeias de abastecimento, 
na manufatura e sistemas de controlo, na gestão de equipas, na produtividade no 
compliance, enfim, em todo o modelo de negócio das empresas.

A Moneris é, cada vez mais, uma empresa de serviços profissionais que se 
diferencia pelas suas competências tecnológicas, aliadas ao seus sólido 
conhecimento especializado nas temáticas económicas, financeiras, 
contabilísticas, fiscais e de recursos humanos. Neste desígnio, a Moneris 
Innovation Lab surge com a missão de colocar o nosso saber, nas várias áreas 
do conhecimento e disciplinas da gestão empresarial, e a nossa experiência, em 
diferentes setores de atividade e em todo o território nacional, ao serviço dos 
clientes e do mercado.

A Moneris Innovation Lab assume-se como um motor de apoio à transformação 
e inovação nas PME,  atuando como digital trusted advisor junto dos seus 
clientes e do mercado. O nosso foco no digital, como meio de criar valor 
sustentável, tem como premissa a melhoria do desempenho, o aumento da 
produtividade, uma abordagem dedicada e adaptada ao contexto do cliente e 
do seu negócio, com a adoção e aceleração das melhores práticas empresariais e 
de gestão, minimizando custos e riscos. 

Aliamos a compreensão 
dos negócios à inovação 
tecnológica e à perceção 
humana.
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A Moneris Innovation Lab  assume uma postura pragmática e orientada aos 
objetivos dos seus clientes, sendo detentora de um sólido portfólio de serviços, 
capaz de responder  aos vários desafios tecnológicos e de transformação digital. 
Os nossos serviços contemplam: 

O nosso posicionamento privilegiado no mercado permite-nos ampliar as 
nossas competências tecnológicas e a capacidade de integrar soluções, através 
de um amplo ecossistema de parceiros líderes em inovação, proporcionando 
soluções à medida aos nossos clientes. Partilhamos as nossas ‘best practices’ e 
colaboramos com os nossos fornecedores tecnológicos para ajudar os nossos 
clientes a inovar e melhorar a sua produtividade e desempenho, em compliance 
e de forma competitiva e sustentável. 

Parceiros

Estratégia e gestão de SI

Transformação digital

Performance e integração de sistemas

Cibersegurança e infraestrutura TI

Inovação e empreendedorismo



Planos estratégicos de Sistemas de Informação
Definir uma estratégia e visão tecnológica 
integrada de suporte ao negócio, capaz de 
assegurar a sustentabilidade dos investimentos e 
a captura de valor.

Planos estratégicos de desenvolvimento de 
competências digitais
Assegurar que o valor resultante da adoção de 
práticas digitais e tecnológicas é devidamente 
incorporada pela organização, garantindo que 
os Recursos Humanos detêm o conhecimento e 
competências adequadas.

Interim management/ Gestão de projeto
Auxiliar as organizações na aplicação das melhores 
práticas internacionais de gestão de projetos, 
contribuindo de forma decisiva para que os projetos 
sejam executados e concluídos com sucesso.

Gestão da mudança de projetos IT
Garantir o sucesso dos projetos de IT via um 
adequado modelo de governação capaz de 
assegurar a adequada comunicação, sponsorship, 
mobilização e motivação necessárias ao sucesso

Service Desk (Saas e IaaS)
Prestar serviços de excelência, orientados à 
resolução de problemas, com Service Level 
Agreements previamente acordados e com 
reporte detalhado de ocorrências.

Roadmap de transformação digital e indústria 4.0
Definir uma visão integrada de transformação 
digital do negócio, com identificação clara 
dos projetos digitais e soluções tecnológicas a 
empreender, com calendarização, estimativa 
de investimentos e de potenciais fontes de 
financiamento.

Apoio à obtenção de Selos de Maturidade 
Digital (certificação)
Identificar iniciativas a desenvolver para 
obtenção de conformidade com os normativos 
de Maturidade Digital, de cibersegurança, 
acessibilidade, privacidade e sustentabilidade, e 
respetivo apoio no processo de certificação para 
obtenção dos selos bronze, prata e ouro.

Inovação e novos modelos de negócio
Promover oportunidades de desenvolvimento de 
novos modelos de negócio e de apoio à gestão do 
ciclo de inovação de novos produtos e serviços, 
em estreita relação com os ecossistemas de 
inovação e de empreendedorismo.

Estratégia e gestão de SI Transformação digital
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Performance e integração de sistemas

Desenvolvimento aplicacional 
Colocamos ao dispor dos nossos clientes 
todo o nosso conhecimento e experiência no 
desenvolvimento de software, com o desenho 
e implementação de soluções específicas de 
acordo com os requisitos do cliente, potenciando 
igualmente integrações de dados entre os 
diferentes softwares. 

• ERP Cegid Primavera 
• Low code Salesforce Lightning
• ERP Gerir  da Prótótipo
• Fact  - faturação e gestão da Gofact

Integração tecnológica 
Sistemas e dados com especialização no ERP 
Primavera
• Interfaces entre softwares operacionais e de gestão
• Interface entre loja online e software de gestão
• Interfaces entre softwares nacionais e 

internacionais

Automação de processos
Apoiamos as empresas a automatizarem os 
seus processos, com vista a reduzirem custos e 
a aumentarem a sua eficiência e produtividade, 
com recurso a RPA’s (Robot Process Automation). 
Na era da transformação digital, preparamos o 
seu negócio para o futuro.

Business Analytics
Desenvolvemntos e implementamos ferramentas 
de Forecasting e de Reporting, que suportem as 
análises de dados essenciais à gestão dos nossos 
clientes. Cada vez mais, a informação e os dados 
relevantes ao negócio devem estar acessíveis 
aos decisores, no momento certo para a tomada 
de decisão. Este é um imperativo da boa gestão 
e condição essencial para que as empresas se 
tornem mais competitivas e para a tomada de 
decisões devidamente fundamentadas.

Sistemas integrados de gestão de RH
Apresentamos soluções que permitem às 
empresas otimizar a relação com os seus 
colaboradores, avaliar o seu desempenho e gerir 
os processos mensais de assiduidade, de forma 
desmaterializada e segura, com controlo de 
acessos e processos de aprovação bem definidos.

• Employee Self-Service
• Avaliação de Desempenho



Gestão do ciclo de inovação
Apoio ao longo de todo o ciclo de inovação 
de produtos ou serviços, desde a geração da 
ideia, criação do conceito, testagem de piloto e 
comercialização, via interação com nossos parceiros 
e os vários agentes de inovação, nomeadamente 
os Centros de Interface Tecnológica e os 
recentemente criados DIH (Digital Innovation Hubs), 
as Test Beds e as ZLT (Zones Livres tecnológicas).

Integração no ecossistema de 
empreendedorismo
Apoio na condução de iniciativas inseridas no 
contexto do empreendedorismo, fomentando 
a relação entre startups e empresas, na lógica 
de exploração de oportunidades conjuntas e 
de implementação de soluções disruptivas e 
alavancadoras de negócio, via o envolvimento 
com os nossos parceiros do ecossistema nacional.

Inovação e empreendedorismoCibersegurança e infraestrutura TI

Avaliação da maturidade de cibersegurança
Analisamos o grau de exposição ao risco e 
identificamos as vulnerabilidades ao nível da 
segurança informática e do acesso a dados/ 
informação sensível.

Certificação em cibersegurança
Apoiamos na implementação e garantia da 
conformidade com os requisitos das normas 
Norma DNP TS 4475-1:2021 e ISO 27000, e 
suporte ao processo de auditoria para obtenção 
das respetivas certificações. 

Infraestrutura
Disponibilizamos soluções de Infrastructure as a 
Service (IaaS) para que os nossos clientes possam 
ter acesso a infraestruturas cloud, partilhadas ou 
dedicadas, onde possam, com total segurança 
e garantia de serviço, disponibilizar as suas 
aplicações em ambiente cloud.

Segurança
Apoiamos os nossos clientes na implementação 
de soluções que os defendam das principais 
vulnerabilidades das suas infraestruturas IT. A 
segurança da informação é, cada vez mais, um 
tema fulcral nas estratégias de IT de qualquer 
organização.



A nossa atuação pauta-se pelas melhores práticas de gestão 
de projetos e assenta na adoção de uma atitude orientada a 
resultados, que minimiza riscos e que se caracteriza por ser 
flexível capaz de se ajustar às expetativas dos nossos clientes, 
transferindo-lhes o conhecimento necessário à sua autonomia e 
apropriação de valor.

Assumimos uma abordagem sistémica e holística que visa, 
entender o problema, desenhar uma solução, planear e concretizar 
a sua operacionalização e realizar a respetiva monitorização de 
forma cíclica, permitindo incorporar lições aprendidas e melhorias, 
de forma contínua, assegurando o sucesso do projeto.

Metodologia

diagnóstico design da 
solução

planeamento 
e execução

monitorização 
e controlo

Recolha, tratamento 
e análise de 
informação

Brainstorm, focus group, 
design thinking

Implementação Testes, Dashboard 
de controlo 
e objectivos



portugaleuropa
áfrica
américa
ásia 
oceania

lisboa
porto
faro
braga
leiria

santarém
setúbal
vila real
viseu

A Moneris é uma empresa de contabilistas, fiscalistas 
e consultores de gestão que se diferenciam pelas suas 
competências tecnológicas, mas também de consultores 
informáticos onde sobressai o seu conhecimento pelas questões 
económicas, financeiras e contabilísticas.

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, através 
de 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.

Somos o maior grupo nacional de contabilidade e  
apoio à gestão, presente de norte a sul de Portugal,  
com um total de 15 escritórios suportada por,  
330 consultores.

Talento movido pela 
inovação e tecnologia.

contabilidade e reporting
assessoria fiscal
recursos humanos
corporate finance
risco e compliance
seguros
formação
tecnologia
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