
 

 

Área de formação 

Finanças, Contabilidade 

e Fiscalidade 

Conteúdo Programático 

O Impacto do IVA e da 
Certificação de Software no ERP 
PRIMAVERA 

1,5 HORAS 

 

Destinatários 

Técnicos, Consultores e Comerciais 

PRIMAVERA que pretendam saber o 

impacto que a introdução do IVA e a 

Certificação de Software terão no 

ERP PRIMAVERA. 

 

 

Nº mínimo de inscritos 

6 

 

 

Pré-requisitos 

Conhecimentos no âmbito do ERP 

PRIMVERA. 

 

 

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 

Preparar a sua equipa para dar resposta às mais recentes 

exigências fiscais no mercado de Angola, o IVA e a 

Certificação de Software. 

Com a entrada em vigor do Imposto sobre o Valor 

Acrescentado (IVA) em Angola, a contabilidade sofrerá 

alterações ao nível do plano de contas, dos movimentos 

contabilísticos, do apuramento do IVA e dos mapas de 

consulta. Da mesma forma, o impacto do IVA irá sentir-se 

ao nível das compras e das vendas, seja na emissão de 

documentos, nos tipos de artigo ou na ligação à 

Contabilidade. No caso da emissão de documentos, o 

impacto também se reflete nas soluções Pssst! e Tlim, onde 

será abordado também qual o real impacto deste imposto. 

Por outro lado, e de forma a otimizar o processo de 

transição, a PRIMAVERA disponibiliza um utilitário que 

permitirá aos parceiros agilizar no ERP as configurações e 

alterações necessárias para dar resposta ao IVA.  

Paralelamente, serão ainda abordados os requisitos 

necessários para a conformidade com a Certificação de 

software.  

 

Objetivos  

Esta formação terá como principal objetivo preparar os 

técnicos e consultores PRIMAVERA para dar resposta às 

exigências fiscais do IVA e da Certificação de Software, 

recorrendo a demonstrações práticas no ERP PRIMAVERA.  

 

No final da formação os formandos serão capazes de: 

‒ Entender e compreender os conceitos base do IVA 

‒ Efetuar as configurações necessárias no ERP 

PRIMAVERA para operar com IVA, seja ao nível da 

Contabilidade, das Compras, das Vendas e do Pssst! 

e Tlim 

‒ Compreender os requisitos para a Certificação de 

Software 

‒ Utilizar o Acelerador do IVA de acordo com as 

necessidades de cada cliente 

 

https://academydownloads.primaverabss.com/academy/Certificacao_de_Tecnicos/Atribuicao_de_Creditos.pdf
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Plano de Formação 

 

 

Enquadramento 

Breve enquadramento da temática da certificação de software e introdução do IVA 

 

Logística (Vendas e Compras) 

Requisitos de certificação 

Regime de IVA 

Tipos fiscais nos tipos de documentos 

Tipos Fiscais nos Artigos 

Ligação à contabilidade 

IVA Cativo 

Regimes 

de IVA 

 

 

Contabilidade  

Plano de Contas 

Plano de IVA 

Documentos Contabilísticos 

IVA Cativo 

Apuramento do IVA 

SAF-T (AO) Aquisição de Bens e Serviços 

 

Acelerador do IVA  

Multiempresa 

Contabilidade 

Logística e Tesouraria 

 

Pssst! e Tlim  

Parametrização do regime fiscal 

Tipos de documento 

Exportação SAF-T (AO) 

 

 

 


