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Apoio à mobilidade internacional

A mobilidade internacional de trabalhadores implica um investimento significativo pelas organizações

internacionais, que num elevado número de situações não tem o retorno perspetivado.

Por falta de planeamento e suporte adequado, os destacamentos internacionais acabam, frequentemente, por

não corresponder às expectativas da organização e dos próprios trabalhadores, podendo conduzir à saída dos

mesmos, frequentemente, pessoas altamente qualificadas, nas quais a organização investiu na sua formação.

Considerando que as pessoas são a vantagem diferenciadora para o sucesso de uma organização internacional,

a incapacidade de retenção de talentos e o risco de incumprimento legal, fiscal ou parafiscal são riscos que não

se podem correr num ambiente empresarial competitivo.

A Baker Tilly encontra-se numa posição privilegiada para prestar serviços de consultoria especializada na

implementação de políticas de destacamento, apoio na realização dos procedimentos e soluções de otimização

no apoio à gestão de trabalhadores em situação de mobilidade internacional.

A presença global da rede Baker Tilly, permite-nos um melhor acompanhamento dos desafios de índole

internacional apresentados pelos nossos clientes.
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países, através de 745 escritórios, contando com
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Saiba como o podemos ajudar. 
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A nossa colaboração é definida de acordo com os seus objetivos e necessidades

Apoiamos os nossos clientes através da apresentação

de soluções de gestão de trabalhadores em situação

de mobilidade internacional, nomeadamente:

1) Apoiamos as organizações na definição e

implementação de políticas de destacamento,

considerando a vertente de proteção ou de

equalização fiscal e parafiscal;

2) Definimos políticas de compensação e otimização

salarial no país de origem e de destino;

3) Apoiamos na realização das formalidades

imigratórias, assegurando o cumprimento das

obrigações fiscais e parafiscais, quer no país de

origem, quer no país de destino.

Fase 1 – Diagnóstico

Identificação de potenciais riscos ou oportunidades

na política de mobilidade internacional em vigor

Fase 2 – Otimização

Identificação e implementação de alterações que

visem a otimização fiscal e parafiscal das práticas

atuais

Fase 3 – Apoio recorrente

Gestão integrada dos trabalhadores em situação de

mobilidade internacional, quer no país de origem,

quer no país de destino.
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