
CERTIFICAÇÃO  
PRIMAVERA
ÁREA DE 
CONTABILIDADE

Organização Parceiros PatrocinadorEducation Partner

Programa de preparação de consultores na área 
das Tecnologias de Informação



Objetivos
Certi�car consultores Primavera.

Destinatários
Pessoas que procuram uma requali�cação pro�ssional na área das 
Tecnologias de Informação.

Conteúdos programáticos
Conhecimentos base de Contabilidade – 40 horas
• Noções de Contabilidade
• Plano de Contas
• Balanço e Demonstração de Resultados
• Demonstração de Fluxos de Caixa
• Equilíbrio Financeiro
• Obrigações fiscais das empresas e principais declarações
Formandos que tenham conhecimentos e/ ou experiência comprovados na área, terão equivalência, 
sendo facultativa a participação neste módulo.

Soft Skills – 12 horas
• Comunicação interpessoal
• Empatia
• Assertividade
• Gestão do tempo/ prioridades
• Resolução de problemas/ pensamento crítico
• Versatilidade/ polivalência

Conhecimentos PRIMAVERA – 81 horas
• Using Plataforma 
• Instalação e Administração
• Using Contabilidade e Fiscalidade
• Configuring Financeira
• Using Controlling e Contabilidade 
• Integração na Contabilidade 
• Fiscalidade – Modelo 22 
• Fiscalidade – IES 
• Office Extensions Financeira 
• MIP Advanced 



Simulação empresarial – 12 horas

Exames – 6 horas
• Exame Consultor Financeiro
• Exame MIP Advanced

Vagas
25

Calendário
151 horas
Abril a julho de 2022
Segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira: 19h00 às 23h00

Curso em regime online

Preço
€1300

Desconto de 10% para:
• Inscrições realizadas até 11 de março
• Estudantes e Diplomados do ISVOUGA*
• Parceiros AETICE*
• Empresas com 2 ou mais colaboradores*

* Descontos não acumuláveis

Inscrição
As inscrições podem ser realizadas via e-mail para iee@isvouga.pt 
ou presencialmente nos Serviços Administrativos até ao dia 21 de março 
de 2022.

Documentação para inscrição 
• Formulário de inscrição 
• Curriculum Vitae

Devolução
O cancelamento da inscrição pode ser feito até 7 dias após a efetivação 
da mesma sendo o formando reembolsado da totalidade do valor. 
Após este período não será possível a devolução do valor da inscrição.



iee@isvouga.pt
M +351 967 976 687   
T +351 256 377 550

Informações

Aposte num futuro 
de sucesso!
Programa de preparação de consultores 
na área das Tecnologias de Informação
 


