
 

 

Área de formação 

Recursos Humanos 

Conteúdo Programático 

O Impacto das alterações ao 
sistema da Segurança Social 
no ERP PRIMAVERA 
 

1 HORA 

 

Destinatários 

Utilizadores, Consultores e Técnicos 

que pretendam saber como 

configurar o ERP PRIMAVERA para 

dar resposta às alterações ao 

sistema da Segurança Social em 

Angola. 

 

  

Nº mínimo de inscritos 

- 

 

 

Pré-requisitos 

Conhecimentos gerais do ERP 

PRIMAVERA (área de RH) 

 

 

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 Decreto Presidencial nº 227/18 de 27 de Setembro 

aprovou o novo Regime Jurídico de Vinculação e de 

Contribuição da Proteção Social Obrigatória e terá efeitos 

práticos a partir de Dezembro de 2018. 

Esta formação tem como principal objetivo apresentar as 

principais alterações ao sistema da Segurança Social 

provenientes do referido diploma, bem como dar a conhecer 

o respetivo impacto no módulo de Recursos Humanos do 

ERP PRIMAVERA.  

A formação será composta por uma componente teórica, 

onde serão apresentadas as linhas gerais do Decreto 

Presidencial nº 227/18 e também por uma componente 

prática onde poderão ficar a conhecer como configurar o ERP 

PRIMAVERA por forma a garantir a conformidade com o 

novo regime. 

 

 

Objetivos 

No final da formação os formandos deverão: 

 Conhecer e saber interpretar o enquadramento legal 

da das alterações ao sistema da Segurança Social; 

 Conhecer e saber interpretar a nova base de 

incidência contributiva no apuramento das 

contribuições para a Segurança Social; 

 Ser capaz de entender o impacto que estas alterações 

terão no processamento salarial; 

 Saber de que forma o ERP PRIMAVERA dá resposta 

às obrigações provenientes do referido diploma; 

 Ser capaz de configurar o ERP PRIMAVERA à luz das 

novas obrigações; 

 Ser capaz de gerar o ficheiro eletrónico da Folha de 

Remunerações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 
COMPONENTE TEÓRICA 
 
Enquadramento às alterações no Decreto Presidencial nº 227/18, de 27 de Setembro 
 
Nova base de incidência contributiva no apuramento das contribuições para a Segurança Social 
 
Impacto desta alteração no módulo de Recursos Humanos no ERP PRIMAVERA 
 
Obrigatoriedade da entrega eletrónica da Folha de Remunerações 
 
 
 
COMPONENTE PRÁTICA [ERP PRIMAVERA]
 
Enquadramento 
 
Como considerar as alterações na base de incidência contributiva para a Segurança Social 
 
Configurações necessárias 
 
Diferenças de acordo com o sistema processamento (PPA e PPR) 
 
Impacto no processamento salarial 
 
Geração do ficheiro magnético da Folha de Remunerações 
 
 
 
SESSÃO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS
 


