
O mês de setembro já vai longo e queremos retomar esta rentré em força e com o mesmo espírito de dedicação e 

apoio aos nossos clientes que sempre nos tem pautado. 

Assim, fique a par das nossas mais recentes novidades
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serviços
 - Eventos- 

A Finpartner vai participar no Fórum de Investimento e Imobiliário 

em Portugal, no dia 1 de outubro, no Hotel Crown Plaza em 

Vilamoura. 

Iremos estar presentes neste salão imobiliário com o objetivo de dar 

resposta ao crescente interesse do mercado francês no 

Investimento Imobiliário em Portugal, assim como de possíveis 

regimes com que estas pessoas poderão vir para Portugal, como é 

por exemplo o Estatudo dos Residentes Não Habituais. 

Apareça e teremos todo o gosto em esclarecer todas as suas 

questões!

 - Parceiros- 

É com grande orgulho que a Finpartner conseguiu a sua mais recente 

Certificação de Qualidade, no âmbito da Norma ISO 9001, no âmbito dos 

serviços de Processamento Salarial. 

Esta certificação, foi mais um passo importante na nossa procura 

constante pela melhoria do serviço prestado, e garantia aos nossos 

clientes de que podem sempre contar com todo o nosso 

profissionalismo. 

Atualmente, a Finpartner conta com a Certificação de Qualidade para o 

serviço de Contabilidade e igualmente de Processamento Salarial. 

 - Certificação do Serviço de Payroll- 

A Finpartner pretende continuar a ser o parceiro ideal nos seus negócios e está constantemente a reinventar-se 

para lhe poder oferecer as melhores soluções, por isso, é com todo o orgulho que lhe anunciamos que temos ao 

nosso alcance um parceiro com elevada reputação que já atua diretamente no Brasil, África do Sul e Chile e agora 

em Portugal e que poderá ajudá-lo nas seguintes áreas:

 

1. Programas de Compliance;

2.   Adequação à General Data Protection Regulation (GDPR) - Regulamento geral sobre a proteção de dados;

3.  Implementação de Governação Corporativa;

4. Due Diligence;

5. Outsourcing de Compliance Officer e DPO;

6.  Sistemas normativos ISO;

7.  Sistemas de Gestão Integrado;

8.  Sistemas de Gestão da Qualidade;

9.  Investigação de fraudes;

10. Estruturação e reestruturação de empresas.

 

 

Tem o sonho de investir nestes mercados, de apostar na internacionalização mas não tem uma rede de 

contactos que o ajude a passar do sonho à realidade, não se preocupe, porque a Finpartner em parceria com a 

CAB Compliance Advisory Brazil pode ajudá-lo.

 - Elogios- 

“Many thanks for your service and professional support.” - JR

“Quero agradecer mais uma vez a vossa proposta e esforço no sentido de esclarecer as nossas questões.” - PH

“Thank you very much for your great help. Wish you all the best!” - GL

“Agradeço-lhe o seu apoio extraordinário.” - CP 

Apesar de estarmos muito orgulhosos dos elogios que recebemos dos nossos clientes, queremos ser mais e 

melhor. Assim, contamos com as vossas sugestões, comentários e dicas para continuarmos a melhorar o nosso 

serviço. 

Newsletter Edição Especial 

Desenvolvemos a nossa APP e queremos tornar a 

experiencia da Finpartner única. 

Através desta ferramenta poderá agendar reuniões, 

partilhar documentos, fazer pagamentos e comprar 

serviços na Finpartner. Tudo à distância de um clique. 

Desenvolvemos a nossa APP a pensar nos nossos 

clientes e esperamos que vos seja útil. 

 - App - 

Através deste jogo, pode ganhar serviços grátis na 

Finpartner!

Para isso, basta fazer log in na nossa APP e poderá 

acumular pontos que se traduzem em serviços 

completamente gratuitos conforme os pontos 

acumulados. 

Por exemplo, ao referenciar um amigo ou fazendo like 

na nossa página de Facebook, já está a ganhar pontos.

Esperamos contar com a sua presença nesta nova 

aventura!

. 
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De forma a dar resposta à procura de serviços de contabilidade e consultoria, 

por parte do segmento das Startup a Finpartner concretizou neste último mês 

um acordo de parceria com a Fábrica de Startups. 

Estamos muito felizes por poder colaborar com esta entidade que se dedica a 

promover o empreendedorismo em Portugal. 

https://www.facebook.com/finpartnersa
https://www.linkedin.com/company/9479940/admin/
https://www.instagram.com/finpartnerportugal/
https://www.youtube.com/channel/UCkwaNSlCRzjqpGebgqCDhgQ
https://apps.apple.com/us/app/finpartner/id1437750338?ign-mpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Finpartner.Finpartner



