
 

 

Área de formação 

Finanças, Contabilidade 

e Fiscalidade 

Conteúdo Programático 

Encerramento de Contas 
7 HORAS 

 

Destinatários 

Técnicos de Contabilidade, que que 

pretendam fazer o encerramento de 

contas no Primavera/ gerir e 

entregar os documentos legais e 

fiscais através do módulo PFR. 

 

 

Nº mínimo de inscritos 

6 

 

 

Pré-requisitos 

Conhecimentos no âmbito do ERP 

Primavera. 

 

 

Certificação de técnicos: 

Clique aqui para consultar os 

critérios de atribuição de créditos 

 

 

Contactos 

Angola/  

(+244) 222 440 447 

academy_ao@primaverabss.com 

 

Cabo Verde/  

(+238) 356 37 73  

academy@primaverabss.com 

 

Moçambique/  

(+258) 21 303 388  

academy_mz@primaverabss.com 

 

Portugal/  

(+351) 253 309 241  

academy@primaverabss.com 

Enquadramento 

O processo de encerramento de contas é uma oportunidade 

única para contribuir para a estabilidade da posição 

contabilística e fiscal das empresas, bem como para a 

identificação e aproveitamento de eventuais oportunidades 

fiscais. Aliar o conhecimento das normas contabilísticas e 

fiscais com a sua aplicação prática implica fazer uso das 

melhores práticas e ferramentas.  

 

Objetivos  

Este curso visa dotar os participantes do conhecimento 

sobre os procedimentos contabilísticos e fiscais relevantes 

para efeitos de fecho de contas. É seu principal objetivo, 

conhecer o processo e procedimentos relativos à utilização 

do ERP PRIMAVERA e do Fiscal Reporting para este efeito. 

No final da formação os formandos serão capazes de: 

‒ Realizar o encerramento de contas no Primavera 

‒ Emitir ou elaborar novos relatórios legais, de 

gestão e analítica 

‒ Dominar a gestão e a entrega de modelos legais e 

fiscais através do Primavera Fiscal Reporting 

 

 

Plano de Formação 

 

Análises de Exploração 

Extrato 

Balancetes 

Planos Alternativos 

 

Mapas Legais e de Gestão 

Emissão de Mapas 

Criação/Alteração de Mapas 

Fórmulas 

Mapa de Fluxos de Caixa 

Plano Alternativo 

 

 

 

 

https://academydownloads.primaverabss.com/academy/Certificacao_de_Tecnicos/Atribuicao_de_Creditos.pdf


 

 

Área de formação 

Finanças, Contabilidade 

e Fiscalidade 

Conteúdo Programático 

Encerramento de Contas 
7 HORAS 

 

Operações Anteriores ao Encerramento de Contas 

Diagnósticos 

Reconstrução de Acumulados 

Conferencia de Movimentos 

Bloqueios 

 

Operações Fim/Inicio de Ano 

Apuramento do CMVMC 

Apuramento de Resultados 

Abertura de Exercício Economico 

Documento de Abertura 

 

Primavera Fiscal Reporting 

Configurações 

Funcionamento 

Emissão de Modelo 1 

 


