
 

 

Área de formação 

Recursos Humanos 

Conteúdo Programático 

Integração do ERP com as 
Plataformas da Seg. Social e 
Fundos de Compensação  
 

1,5 HORAS  

 

Destinatários 

Consultores, Técnicos e Utilizadores 

que pretendam conhecer 

detalhadamente como integrar 

informação de comunicação 

obrigatória de Recursos Humanos na 

plataforma da Segurança Social e na 

plataforma dos Fundos de 

Compensação do Trabalho. 

  

 

Nº mínimo de inscritos 

- 

 

Pré-requisitos 

Conhecimentos gerais do ERP 

PRIMAVERA (área de RH) 

 

 

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 

Enquadramento 

A PRIMAVERA foi pioneira na integração de informação do 

módulo de Recursos Humanos a plataforma a Segurança Social 

em 2017. 

Complementando esta oferta e com vista a alargar o âmbito do 

processo de transformação digital das organizações foi 

disponibilizado um conjunto de novas funcionalidades que 

pretendem simplificar e agilizar a gestão de Recursos 

Humanos. Entre as quais, destacam-se:  

• Integração entre o módulo de RH e os Serviços de 

Informação dos Fundos de Compensação 

(FCT/FGCT) – possibilidade de comunicar 

diretamente aos Fundos a admissão de um 

funcionário, cessação e alteração de contrato 

(retribuição base e /ou diuturnidades) a partir do 

ERP;  

• Reforço da integração entre o módulo de RH e a 

Plataforma de Interoperabilidade da Segurança 

Social – possibilidade de submeter, consultar e 

substituir a Declaração de Remunerações (DR) para a 

Seg. Social via ERP. 

 

 

Objetivos 

No final da formação, os formandos deverão ser capazes de: 

 

− Conhecer os novos serviços de integração direta entre 

o ERP (RH) e a plataforma de interoperabilidade da 

Segurança Social e a plataforma dos Serviços dos 

Fundos de Compensação 

 

− Integrar a informação de Recursos Humanos nestas 

duas plataformas de forma a simplificar vários 

processos de RH com obrigatoriedade legal 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
Enquadramento 

Plataforma de interoperabilidade da Segurança Social  

Plataforma dos Serviços dos Fundos de Compensação 

 

 

Novas integrações de RH na Plataforma dos Serviços dos Fundos de Compensação 

Comunicação da admissão de funcionários ao FCT e FGCT; 

Comunicação da cessação de contrato com funcionário a estes Fundos; 

Comunicação de alteração de contratos (Retribuição base e diuturnidades) 

 

Novas integrações de RH na Plataforma da Segurança Social 

Submissão, consulta e substituição da Declaração de Remunerações par a Segurança Social via ERP sem 

necessidade de Recurso á Segurança Social Direta 

 

Conclusões 

 

Perguntas e Respostas 


