




Gerir os processos contabilísticos, financeiros e fiscais das

empresas é uma atividade exigente! Dela depende, em grande medida,

a viabilidade, a sustentabilidade e a performance das organizações. O

desempenho exímio desta atividade é complexo. A instabilidade

normativa, os timings apertados de reporting fiscal e financeiro; assim

como o papel crescente da contabilidade no apoio à tomada de decisão,

impõem grandes desafios ao setor. Responder, rapidamente e de forma

sólida, aos desafios de hoje e às expectativas futuras dos seus clientes é

essencial. Assegure a prestação de um serviço de excelência! Garanta

rigor, celeridade, precisão, transparência e confiabilidade. As soluções

da PRIMAVERA têm a solidez que precisa, a agilidade que necessita

para garantir respostas céleres, os automatismos indispensáveis ao

rigor e confiança nos dados, a inovação que traz eficiência e as

ferramentas que garantem a máxima produtividade.

Nas soluções da PRIMAVERA os workflows são desenhados à

medida da atividade diária do seu Escritório de Contabilidade. Desde

logo, a introdução de documentos é agilizada por mecanismos

intuitivos e fluídos de carregamento de dados. Paralelamente é

garantido o rigor e consistência da informação, graças a diversos

automatismos de validação da informação.

As alterações à legislação fiscal são frequentes. Esta

volatilidade põe em causa a rentabilidade dos Escritórios de

Contabilidade e Gestão, por força da necessidade de atualização

permanente dos seus sistemas de gestão. Numa altura em que as

avenças têm margens cada vez mais reduzidas, os custos de atualização

contínua das soluções de gestão podem pôr em causa a

sustentabilidade do setor. Assegure uma resposta célere e eficiente a

todas as alterações legais e fiscais, sem aumentar os custos. As soluções

da PRIMAVERA garantem-lhe o acesso permanente e automático a

todas as atualizações legais e fiscais, em conformidade com a legislação

em vigor e com um investimento em software controlado e previsível.

Com as soluções da PRIMAVERA entra na era da conectividade

empresarial com toda a segurança. Beneficie de soluções que

incorporam, de um modo natural, intuitivo e útil, a informação que está

na Cloud. Aceda, dentro do ERP e no contexto em que é relevante, a

dados que complementam operações importantes do dia-a-dia.



• Contabilidade Geral e Analítica;

• Gestão completa de Centros de Custo;

• Mapas de Gestão por Centros de Custo;

• Permite escolher quais as páginas a imprimir, do Mapa em questão;

• Apuramento automático do I.V.A, do CEVMC e de Resuldtados e do
Imposto de Selo;

• Sistema Multi-Empresa;

• Exportação dos dados para folha de cálculo;

• Contabilidade Orçamental;

• Preparado para produzir o Ficheiro de auditoria Fiscal Normalizado
(SAF-T PT) Contabilidade;

• Contabilização de acordo com o Regime Especial de Exigência do 
I.V.A.

O módulo PHC Contabilidade CS foi desenhado para controlar
informaticamente toda a área da contabilidade, rela ou analítica, de 
qualquer empresa, de uma forma simples e prática. Assim, procurou-se 
desenvolver um programa que, entre outras áreas, contemple:

• Processar a contabilidade de quantas empresas diferentes desejar;

• Executar todas as operações, relativamente ao apuramento de I.V.A, 
apuramento de C.E.V. e M.C. e apuramento de Resultados; 

• Além dos mapas normais de gestão, criar os seus próprios mapas, ou 
seja, tudo o que é normalmente necessário;

• Controlo e emissão dos mapas recapitulativos, seja de Clientes ou de 
fornecedores, sem ter de abrir contas para cada entidade; 

• Transferir simples e rapidamente, movimentos ntre contas;

• Várias possibilidades de numeração dos diários: automática ou 
manual, anual ou mensal (só com indicação do nº do documento, mês 
e nº do documento);

• Possibilidade de reconciliação dos movimentos e dos documentos 
contabilísticos diretamente na aplicação, para os diários, números de 
lançamento, contas e períodos escolhidos.




