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OS NOSSOS VALORES

Proximidade -Qualidade – Inovação – Ética profissional - Abordagem multidisciplinar e expertise
Proporcionamos valor acrescentado através de uma abordagem 360º
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360º  approach
Atualmente, os problemas que as empresas enfrentam são complexos, 
interligados e globais. Deste modo, precisam de ser respondidos através 
de serviços coordenados que, com uma visão de 360º, ofereçam soluções 
tangíveis com valor acrescentado. 

A Auren é especializada em abordagens multidisciplinares e, por essa razão, 
é considerada uma das poucas empresas no mercado, realmente capaz de 
oferecer soluções 360º.

Cada parceiro e profissional que a Auren escolhe para coordenar estes 
serviços, tem a visão holística necessária para manter uma linha de diálogo 
aberta, direta e permanente com cada cliente, e para propor soluções 
personalizadas, através de equipas com os profissionais mais adequados. 
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Oferecemos Inbound Services multidisciplinares, com profissionais 
especializados em empresas multinacionais, capazes de prestar o 
melhor apoio na abertura, implementação e melhoria de negócios 
no estrangeiro.

A abordagem 360º da Auren é centralizada num Key Account 
Partner, responsável pela coordenação entre a Auren e os vários 
profissionais da equipa, a fim de assegurar o máximo alinhamento 
com os interesses da empresa-mãe e da filial.

Profissionais envolvidos 

• Consultores jurídicos 

• Consultores fiscais

• Consultores laborais

• Consultores de gestão de recursos humanos

• Consultores de processos empresariais

• Economistas

• Assessores de finanças internacionais

• Auditores

• Fiscalistas

Inbound Services  
Há muitas questões a serem respondidas quando uma empresa decide criar uma presença no estrangeiro: 
condições estratégicas, políticas e culturais, procedimentos para a obtenção de autorizações, possíveis 
tipos de atividade. Questões empresariais e laborais, fiscalidade e aspetos administrativos, bem como as 
regras da contabilidade internacional, tudo isto deve ser esclarecido. As empresas internacionais que 
criam uma empresa no estrangeiro deparam-se muitas vezes com questões fiscais e jurídicas complexas 
que diferem das dos seus países de origem.  A Auren constrói uma ponte entre o país de origem da 
empresa-mãe e o país de domicílio da nova empresa, garantindo as melhores opções para o grupo estar 
em conformidade no estrangeiro.
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Package de Abertura da Empresa
O aconselhamento e o apoio que oferecemos na criação da sua entidade no 

estrangeiro é chave-na-mão, nós ajudamo-lo a determinar a melhor forma de 

estruturar o seu negócio no estrangeiro. Aconselhamo-lo e preparamos os passos 

e documentos necessários, ao mesmo tempo que organizamos a comunicação 

com os notários, repartições de finanças e conservatórias de registo comercial.

Tratamos das formalidades legais para que possa concentrar-se no seu negócio. 

Por exemplo, fazemos o registo fiscal e comercial, apoiamos na abertura de 

contas bancárias, registo na repartição fiscal, pedido de reembolso de impostos 

retidos na fonte, registo do IVA de importação e restantes operações necessárias.

Serviço de Domiciliação 
Sempre que necessário, indicamos parceiros da nossa inteira confiança, para 
que se possa registar o endereço da(as) sua(s) empresa(s). A vantagem é que 
estaremos em contacto com estes parceiros e teremos acesso direto a todo 
o correio recebido. Há também possibilidade de garantirmos um espaço de 
escritório no local, espaço de armazenamento e/ou serviços de secretariado para 
empresas.

Apoio Administrativo, Contabilidade e Fiscalidade local

Tratamos da contabilidade da sua entidade no estrangeiro, das suas obrigações 
fiscais, e da preparação dos relatórios de contas anuais e asseguramos que a 
empresa esteja em conformidade com os impostos no estrangeiro. Processamos 
salários, segurança social, contribuições devidas, impostos retidos na fonte, etc.

Contabilidade Internacional

Ajudamos a entidade local a preparar as suas contas financeiras de acordo 
com a IFRS (International Financial Reporting Standards) ou outras normas 
contabilísticas (US GAAP, por exemplo) em vigor nos locais de atuação do grupo 
de empresas.

Controlo e Consolidação de Gestão (grupo)

Não pode haver um controlo de gestão efetivo do grupo sem relatórios de gestão 
credíveis. Aconselhamo-lo e uniformizamos os seus relatórios incluindo as várias 
normas vigentes - para que a direção do grupo, ou os acionistas no país e no 
estrangeiro, tenham uma visão clara do quadro financeiro no estrangeiro. 

Consultoria Fiscal e Planeamento Fiscal

Somos especializados em consultoria fiscal e planeamento fiscal para empresas 
multinacionais: Preparação e representação durante auditorias fiscais, 
Questões internacionais de IVA, Utilização de Acordos de Dupla Tributação, 
Estabelecimento de Preços de Transferência para transações entre empresas, 
Retenção na fonte e Otimização da taxa de imposto do grupo.

Faturação & Cobrança

Criamos e enviamos faturas com o logótipo da sua empresa diretamente do nosso 
sistema, assegurando que nenhum pagamento ou dívida fique por processar. Para 
além disso, monitoramos a sua faturação, criando lembretes e relatórios regulares.
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Serviços de Gestão Financeira

Certificamo-nos que a gestão financeira dos ativos operacionais funciona 
eficientemente. Analisamos e controlamos as necessidades de caixa da 
entidade local e criamos listas de transferência para aprovação. Organizamos 
e classificamos as propostas que recebe, por exemplo, apólices de seguro, de 
acordo com critérios previamente desenvolvidos em conjunto. Dependendo 
das necessidades da entidade local, as tarefas diárias podem ser diretamente 
subcontratadas à equipa Auren.

Através da nossa rede de empresas parceiras, podemos ainda ajudar no 
recrutamento de gestores internos a curto prazo.

Corporate Finance Internacional

Os projetos de finanças empresariais internacionais são sempre caracterizados 
por uma grande complexidade. As vantagens de poder responder a todos 
os aspetos desta complexidade “a partir de uma única fonte” são claras. 
Independentemente da transação que esteja a planear no estrangeiro, por 
exemplo, a aquisição de um concorrente, terá o nosso apoio em todas as fases 
deste complexo processo.

Assessoria Jurídica

Os nossos conselheiros jurídicos ajudam na proteção do seu interesse e do 
interesse da empresa. Isto inclui a elaboração e revisão de pareceres sobre 
contratos de compra e venda, contratos de licença, contratos de empréstimo, 
contratos de trabalho e outros contratos. Além disso, os nossos profissionais 
colaboram com um notário de direito civil, para tratar de todas as formalidades 
necessárias para a constituição de empresas, a participação em fusões e 
aquisições e todas as outras questões, incluindo os mecanismos de governação 
empresarial.

Recursos Humanos, Processamento de Salários e Vistos de 
Trabalho

A gestão de recursos humanos no estrangeiro aporta vários desafios: O 
processamento salarial é complexo, demorado e sujeito a várias regras 
e regulamentos (de conformidade) local. Há acesso a dados privados e 
pessoais; consequentemente, temos que considerar as eventuais regras da 
confidencialidade em vigor. Na nossa opinião, as empresas que se estabelecem 
noutro território têm melhor desempenho quando se concentram no seu negócio 
principal e utilizam um parceiro local para as funções de suporte administrativo 
e de recursos humanos. No caso de empregados estrangeiros, o processamento 
salarial é ainda mais complexo, pelo que as mais-valias de ter um parceiro com 
experiência local são obvias. Os nossos serviços incluem ainda o recrutamento 
e seleção de colaboradores. Se necessário, ajudamos os empregadores no 
recrutamento de profissionais qualificados, cuidando de todos os aspetos legais e 
financeiros relacionados com os vínculos com as equipas.
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Valor 
diferenciador

Auditoria

Os nossos relatórios de auditoria são considerados como um instrumento de 
eficiência que garante exatidão, qualidade e credibilidade à informação 
financeira, na qual os vários stakeholders da empresa baseiam as suas decisões. 
Mas mais do que isso, os serviços de auditoria são caracterizados por acrescentar 
valor. Os nossos clientes percebem que o nosso trabalho os ajuda a melhorar a 
qualidade da sua informação financeira, uma vez que permite identificar áreas 
de risco, a fim de assegurar a viabilidade dos seus negócios. Em proximidade, com 
a maior eficiência.

Com certificação para realizar auditorias obrigatórias e como membro do 
prestigiado “Fórum de Empresas” da Federação Internacional de Contabilistas 
(IFAC), aconselhamos e apoiamos durante a adaptação e implementação das 
normas internacionais de informação.

Porquê a Auren?

• Somos uma empresa de serviços profissionais multidisciplinares, destinada a 
criar valor e a contribuir para o desenvolvimento sustentável. 

• Presença em 11 países e 60 escritórios, e com os nossos membros em Antea, 
com cobertura em mais de 70 países.

• Metodologia própria comprovada.

• Equipa de especialistas multidisciplinar.

• Proximidade com o cliente.

• Sistema de digitalização de documentos, proporcionando acesso aos 
clientes.

• Experiência comprovada e reconhecimento profissional.



www.auren.com

EUROPA:  Alemanha, Andorra, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, 
Grécia, Hungria , Irlanda, Itália, Luxemburgo, Malta, Montenegro, Noruega, Países Baixos, Polónia, Portugal, 
Reino Unido, República Checa, Roménia, Rússia , Sérvia, Suécia , Suíça, Ucrânia. 

AMÉRICA: Argentina, Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, E.U.A., El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Panamá, Paraguai, Perú, República Dominicana, Uruguai, Venezuela.

MÉDIO ORIENTE E ÁFRICA: Angola, Arábia Saudita, Argélia, EAU, Egipto, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano, Ilhas 
Maurícias, Marrocos, Nigéria, África do Sul, Tunísia, Turquia, Uganda.

ÁSIA-PACÍFICO: Austrália, Bangladesh, China, Coreia do Sul, Índia, Indonésia, Japão, Malásia, Nova Zelândia, 
Paquistão, Singapura, Tailândia, Vietnam.

ASSOCIADOS

Lisboa: 

Tel. +351 213 602 500 

Fax + 351 213 602 501 

auren.lisboa@auren.pt

Porto: 

Tel. +351 226 060 770 

Fax + 351 226 060 878 

auren.porto@auren.pt


