
 

 

Área de formação 

Finanças, Contabilidade 

e Fiscalidade 

Conteúdo Programático 

Encerramento de Contas 7 HORAS 

 

 

Destinatários 

Profissionais da área contabilística e 

financeira que estejam envolvidos 

no processo de encerramento de 

contas anuais de uma Empresa. 

 

 

 

Nº mínimo de inscritos 

- 

 

 

 

Pré-requisitos 

É aconselhável o domínio dos 

conceitos fundamentais sobre 

Contabilidade e Fiscalidade. 

 

 

 

Créditos 

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 

                         

Objetivos 

O encerramento de contas de uma empresa, pela sua 

importância, pode ser um processo complexo e demorado.  A 

utilização das melhores ferramentas tecnológicas alivia a sua 

complexidade e morosidade exponenciando a eficiência para a 

identificação e aproveitamento de eventuais oportunidades 

fiscais para melhorar a posição contabilística e fiscal das 

empresas. Neste contexto este curso é vital para quem quer 

fazer a diferença no processo de encerramento de contas junto 

dos seus clientes.   

  

Principais Objetivos: 

‒ Conhecer os principais passos do encerramento de 

contas  

‒ Ser capaz de preparar e produzir as principais 

demonstrações financeiras no PRIMAVERA ERP  

‒ Ser capaz de gerar o Modelo 1B e a DAICF  

‒ Ser capaz de recolher informação fiscal e contabilística 

do ERP através do PRIMAVERA Office Extensions 

 

 

Plano de Formação 

 

Encerramento de Contas com PRIMAVERA 

Trabalhos de Fins de Exercício  

Apuramento de resultados  

Demonstrações Financeiras no ERP  

Demonstrações Financeiras no Office Extensions  

  

Mapas Fiscais para o Dossier Fiscal  
 

Tributação Autónoma 
Configuração da Tributação Autónoma e 
Ajustamentos  
Mapa de Tributação Autónoma e Ajustamentos   
 
Modelo 1B  
Apuramento da Matéria Coletável  

https://academydownloads.primaverabss.com/academy/Certificacao_de_Tecnicos/Atribuicao_de_Creditos.pdf
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Cálculo do Imposto  
Variação de Inventários e Gasto com Mercadorias  
Demonstração de Resultados por Natureza 
Geração do ficheiro magnético  
 
Declaração Anual Contabilística e Fiscal (DAICF) 
Novos Mapas relativos a Ativos Fixos   
Principais mapas da DAICF  
Geração do ficheiro magnético 

Exercícios Práticos 


