
 

 

Área de formação 

Recursos Humanos 

Conteúdo Programático 

Como efetuar a Gestão de  
Penhoras e Adiantamentos  
no ERP PRIMAVERA 
 

1,5 HORAS 

 

 

Destinatários 

Consultores, Técnicos ou 

Utilizadores que pretendam 

conhecer o novo de Gestão de 

Penhoras e Adiantamento do ERP 

PRIMAVERA. 

 

Nº mínimo de inscritos 

6 

 

Pré-requisitos 

Conhecimentos base do módulo de 

Recursos Humanos 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 

 

Objetivos 

As situações de incumprimento, seja devido a insolvências de 

particulares, seja pela força crescente das situações de divórcio e 

respetiva retenção de pensões de alimentos, ou outras retenções 

ordenadas por entidades oficiais como Tribunais, Autoridade 

Tributária, Segurança Social, Câmaras Municipais e outros, 

obrigam as empresas a reter parte dos valores auferidos pelos 

seus funcionários para execução de dívidas a terceiros, 

aumentando ainda mais o trabalho administrativo dos 

departamentos de Recursos Humanos. 

Esta formação tem como objetivo formar os participantes no novo 

módulo de Gestão de Integrada dos processos de Penhora de 

Vencimento. 

 

Principais objetivos: 

 Conhecer a nova solução de Gestão de Penhoras de 

Adiantamentos 

 Conhecer e compreender as regras jurídicas relativas aos 

valores penhoráveis e impenhoráveis – art.º 738.º do CPC 

 Identificar as configurações necessárias para o 

apuramento de valores a penhorar ou a reter ao 

funcionário 

 Conhecer os vários processos e funcionalidades 

disponíveis nesta nova oferta na área de RH 

 

 

Plano de Formação 

 

Enquadramento 

 

O novo módulo de gestão de penhoras e adiantamentos: 

motivação, destinatários e variantes da solução 

 

A penhora passo a passo (receção da ordem, registo no ERP, 

processamento, recibo, …) 

 

Regras para apuramento do valor a reter  

 

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

 

Validações para cumprimento das regras do Código Civil 

Português 

 

Análise de movimentos e ponto de situação da execução do 

processo de dívida  

 

Entrega de valores ao Executante  

 

Integração de valores retidos em contas correntes  

 

Integração dos valores retidos na Contabilidade 

 

Configurações prévias no ERP 

 

Demonstração no ERP 

 

Sessão de perguntas e respostas 

 

 

 


