
 

 

Área de formação 

Finanças, Contabilidade 

e Fiscalidade 

Conteúdo Programático 

Configuring – PRIMAVERA 
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7h 

 

 

Destinatários 

Utilizadores que pretendam 

conhecer ferramentas de 

automatização de processos 

contabilísticos para escritórios de 

contabilidade. 

 

 

Nº mínimo de inscritos 

6 

 

 

Pré-requisitos 

Conhecimentos base do ERP 

PRIMAVERA; Conhecimentos base 

na área contabilística. 

 

 

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 

              

              

 

 

 

Objetivos 
A automatização de processos resulta em alta performance e 

ganhos de produtividade que permitem às empresas atingir 

níveis elevados de competitividade. 

Nos escritórios de contabilidade a execução de tarefas 

repetitivas preenche uma grande parte da atividade diária de 

um técnico de contabilidade, pelo que, a automatização de 

processos torna-se cada vez mais necessária. 

 

Esta formação tem como principal objetivo dar a conhecer a 

automatização de processos contabilísticos através do 

PRIMAVERA Accounting Automation (PAA) que permite 

obter ganhos de eficiência e produtividade por parte dos 

escritórios de contabilidade. 

 

Os técnicos de contabilidade deixam de ter que introduzir 

manualmente os dados, porque a integração de documentos 

e respetiva reconciliação podem agora ser operações 

executadas de forma automática. 

 

No final da formação o formando deverá ser capaz de: 

 

‒ Saber importar documentos de vendas e compras 

(SAF-T (PT) e e-fatura) 

‒ Saber automatizar a contabilização das compras, 

com base em algoritmo de sugestão de lançamentos 

‒ Saber fazer a integração automática e direta das 

vendas na contabilidade 

‒ Saber usar, adaptar e criar novos templates para a 

contabilização dos vários tipos de documentos que 

são importados 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 

Operações sobre: eFatura / SAF-T 

Configurar extensão 

Importar documentos 

Validar tabelas mestre 

 

Integração na Contabilidade 

Reconciliação 

Contabilização de documentos com base nos templates existentes 

Resumo 

 

Templates 

Adaptar templates existentes à realidade na empresa 

Criar novos templates. 

Adaptar as Bases de Dados das empresas para melhorar a performance do PAA 

 

PRIMAVERA Accounting Automation – PLUS Importador SAF-T (PT) 

Enquadramento PRIMAVERA Accounting Automation - PLUS 

Carregamento do ficheiro SAF-T (PT) 

Regras de Importação (Mapeamentos) 

Importação do ficheiro SAF-T (PT) 


