
 

 

Área de formação 

Recursos Humanos 

Conteúdo Programático 

O Impacto das novas regras 
legais e fiscais (OE2019) no 
processamento de Recursos 
Humanos 
 

2 HORAS 

 

Destinatários 

Consultores, Técnicos e Utilizadores 

que pretendam conhecer 

detalhadamente as novas regras 

legais e fiscais provenientes do 

OE2019 e respetivo impacto no 

processamento salarial, no módulo de 

Recursos Humanos do ERP 

PRIMAVERA. 

  

 

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 

De acordo com a Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro, que 

aprovou o Orçamento do Estado para 2019, existem novas 

regras a considerar na retenção na fonte em sede de IRS. 

Há ainda a destacar as alterações referentes ao reporte das 

remunerações na Declaração Mensal de Remunerações 

(DMR). 

Esta formação irá centrar-se na apresentação detalhada 

destas alterações e respetivo impacto no processamento 

salarial dos funcionários, no âmbito do ERP PRIMAVERA. 

Para tal, esta formação, para além de uma componente 

teórica onde serão apresentadas estas alterações, terá 

também uma componente prática onde será demonstrado no 

ERP PRIMAVERA o impacto destas alterações no módulo de 

Recursos Humanos. 

 

 

 

Objetivos 

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

 

− Conhecer e compreender as novas regras legais e 

fiscais provenientes do Orçamento de Estado 2019; 

− Conhecer e compreender o seu impacto no 

processamento salarial dos seus funcionários; 

− Efetuar as configurações necessárias no ERP 

PRIMAVERA por forma a dar resposta às novas 

regras; 

− Realizar o processamento salarial de acordo com as 

novas regras; 

− Emitir a DMR em conformidade com as novas 

regras legais e fiscais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

[COMPONENTE TEÓRICA] 

 

Enquadramento  

 

Regime ex-residentes 

Exclusão de tributação 

Alterações à Declaração Mensal de Remunerações (DMR) 

 

Novos códigos referentes a tipos de rendimentos 

 

Regime não residentes em exclusividade 

 

Retenção na fonte em sede de IRS 

Apuramento de imposto - Subsídios de Férias e Natal referentes a anos anteriores 

Remunerações de anos anteriores - taxa de retenção na fonte 

 
 

 

[COMPONENTE PRÁTICA] 

 
Demonstração prática do impacto das alterações legais e fiscais no ERP PRIMAVERA  

 

 

 

Perguntas e Respostas 


