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A MENTORGEST
A MentorGest é uma empresa fundada em 2005.
Oferecemos um serviço global de consultoria de gestão e contabilidade adaptado às suas
necessidades concretas.
A nossa equipa está sempre focada em encontrar as melhores soluções para o cliente, visando a
criação de valor e o crescimento dos seus negócios.

Em que áreas trabalhamos
Contabilidade
Prestamos em tempo útil informação financeira rigorosa sobre o desempenho e situação do seu
negócio, de acordo com as suas necessidades específicas. É um instrumento fundamental para a
sua gestão.

Fiscalidade
Tratamos em tempo oportuno das obrigações fiscais do seu negócio. Somos proactivos na análise
da tomada de medidas de eficiência fiscal, aproveitando deduções, isenções ou benefícios fiscais
em vigor. Entendemos que minimizar impostos equivale a mais dinheiro para investir no seu
negócio.

Gestão Administrativa dos Recursos Humanos
Os nossos serviços asseguram-lhe o processamento dos salários dos colaboradores, o
cumprimento de todas as obrigações legais e o esclarecimento com prontidão a todas as questões
práticas necessárias à eficiente gestão dos recursos humanos.

Outsourcing de Serviços Financeiros
Disponha de uma equipa de profissionais especializados que tratam da execução e controlo dos
processos da função financeira da sua empresa.
Prestamos os serviços centralizados nas nossas instalações ou na sua empresa. Adaptamo-nos às
necessidades concretas e dimensão da sua empresa, asseguramos o funcionamento eficiente do
departamento financeiro e administrativo.
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Empreendedorismo - Startups e Planos de Negócios
Damos apoio na criação do seu negócio, à constituição da empresa e entrada no mercado.
O seu Plano de Negócios estabelece os seus objetivos e a melhor estratégia para alcançá-los.
Constitui a base de apresentação do seu negócio a financiadores, a entidades gestoras de sistemas
de incentivos e outros parceiros. O nosso empenho é contribuirmos para o seu sucesso.

Sistemas de Incentivos – Portugal 2020
Enquadramos o seu projeto no Portugal 2020, desenvolvemos o Plano de Negócios, elaboramos
a candidatura, acompanhamos a gestão da execução financeira.

Consultoria de Marketing
Auditorias de Marketing | Estratégia de Marketing | Planos de Marketing e Comunicação |
Análises de Mercado | Marketing Digital | Adwords e Redes Sociais | Branding e Imagem
Corporativa | Apoio na Gestão de Marcas.

O que pode esperar como nosso cliente
Um parceiro de confiança
Trabalhamos com entidades de diversos sectores de atividade, dimensão e natureza.
Construímos com cada cliente uma relação duradoura baseada na confiança mútua e na
colaboração permanente. O nosso compromisso é o de contribuirmos para o seu crescimento.
A nossa principal função é prestar serviços de consultoria a pequenas e médias empresas com
ambições no mercado.
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APRESENTAÇÃO DOS APOIOS AO TURISMO NO PDR 2020
1. OBJETIVO
Investimentos na diversificação de atividades na exploração agrícola para atividades não agrícolas
até um máximo 200 000 € de investimento.

2. ATIVIDADES ECONÓMICAS ELEGÍVEIS
Entre outras (ver avisos de concurso) estão consideradas unidades de alojamento turístico nas
tipologias de turismo de habitação, turismo no espaço rural, alojamento local, parques de
campismo e caravanismo, turismo da natureza e atividades de animação turística.

3. TIPO DE APOIO
Apoios não reembolsáveis.

4. DESPESA ELEGÍVEL
Serão consideradas elegíveis as despesas relacionadas com as atividades a desenvolver,
designadamente:


elaboração de projetos;



remodelação / recuperação de construções;



construções de pequena escala;



aquisição de equipamentos;



viaturas indispensáveis à boa execução do projeto;



outro tipo de despesas associadas a investimentos intangíveis.

Não são elegíveis os custos de manutenção decorrentes do uso normal das instalações.

5. CONDIÇÕES DE ACESSO
Projetos de investimento até 200.000 € e superiores a 10.000 €.
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6. NÍVEIS E TAXAS DE APOIO
Apresentam-se a seguir os níveis de apoio e de investimento máximos para as tipologias de
operação prioritárias de financiamento pelo FEADER. Os GAL na implementação das suas EDL
poderão ter alguma flexibilidade na sua aplicação desde que dentro dos limites estabelecidos
Os projetos de investimento serão apoiados até uma despesa elegível de 200 000 €, de acordo
com as seguintes regras:


Investimentos superiores a 10.000 €;



Incentivo não reembolsável até 40% das despesas elegíveis, sendo esse limite de 50%
quando houver criação de postos de trabalho.

Limite de um montante de apoio por beneficiário de 150.000€ durante o período de programação.
As ajudas concedidas estarão conforme o Reg. (UE) 1407/2013 relativo aos auxílios de minimis.

Nota: Embora seja preocupação da MentorGest fornecer sempre a informação mais atualizada, a presente
ficha informativa poderá temporariamente não refletir alterações muito recentes. Será ainda de considerar
a possibilidade de avisos de concurso virem a definir regras distintas das que aqui são descritas. Será
aconselhável um contacto com a nossa equipa de consultores antes da tomada de decisão de investimento.
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MENTORGEST – SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA O TURISMO


Estudo de Mercado



Plano de Marketing



Análise de Viabilidade



Plano de Negócio



Submissão e defesa da Candidatura



Acompanhamento Pós-Aprovação

CONTACTOS
Rui Oliveira Brás

Manuel Coelho

Consultor de Gestão & Marketing

CEO

Tm: 962 307 044

Tm: 934 440 394

ruibras@mentorgest.pt

manuelcoelho@mentorgest.pt
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