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A área da Contabilidade está sujeita a regras e 
procedimentos muito específicos, definidos por princípios 
contabilísticos e pelas autoridades governamentais. Face a 
estas características, este é um sector que necessita de 
mecanismos próprios que agilizem os seus processos e 
suportem o cumprimento de todos os requisitos legais e 
fiscais associados à actividade das empresas. 
Com o objectivo de responder a essas necessidades, a 
PRIMAVERA disponibiliza a solução Starter Contabilidade 
endereçada especificamente aos pequenos gabinetes 
prestadores de serviços nesta área ou profissionais em nome 
individual. 
Esta ferramenta de gestão está dotada de um conjunto de 
mecanismos que permitem a estes profissionais tratar a 
contabilidade dos seus clientes de forma ágil e eficiente, 
promovendo uma gestão global do negócio graças à 
integração profunda entre os módulos do ERP fundamentais 
a esta área de actividade: Contabilidade de Gestão, Activos, 
Recursos Humanos Base, Fiscal Reporting Manager 30, 
XLS Financial 30 e ainda o módulo de Vendas. Através da 
recolha automatizada de dados a partir dos módulos 
operacionais, este Software promove o aumento da 
produtividade e rapidez de fecho de processos, dinamizando 
de forma decisiva a actividade destas estruturas.

Rápida resposta à fiscalidade
Esta solução disponibiliza mecanismos altamente 
produtivos para a introdução de documentos, tratamento do 
IVA e apuramentos, Modelo 22, declaração anual e 
respectivos anexos, demonstrações económico-financeiras 
periódicas e de final de exercício, demonstrações de fluxo de 
caixa e funções, entre inúmeras outras funcionalidades que 
permitem tratar a contabilidade de forma rápida e eficiente. 

Principais características da solução

Uma característica basilar do Starter Contabilidade é a 
rápida resposta às alterações legais e fiscais que venham a 
ser promovidas pelas entidades competentes.

Gestão de remunerações e honorários
O módulo de Recursos Humanos, perfeitamente integrado 
com os restantes módulos da solução, permite tratar todo o 
tipo de obrigações inerentes a remunerações e honorários 
das empresas para com os seus colaboradores. Assente num 
conjunto de funcionalidades como o processamento de 
vencimentos, gestão contratual, gestão do cadastro, gestão 
de férias, Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (SHST), 
emissão de mapas oficiais obrigatórios, tratamento e 
emissão do Balanço Social, entre outras; a solução Starter 
Contabilidade é assim uma ferramenta que promove uma 
gestão global e eficaz do capital humano das organizações.

Controlo do ciclo de vida dos bens das empresas
Para além da emissão de mapas legais de amortizações, 
reavaliações, mais/menos valias e locação financeira, o 
módulo de Activos permite acompanhar todo o ciclo de vida 
dos bens de imobilizado de uma empresa. Funcionalidades 
como registo de aquisições, cálculo de amortizações e 
reavaliações, registo de reparações, alienações e abate, 
fazem deste módulo uma excelente ferramenta de gestão dos 
bens das empresas.

Acesso a ferramentas de produtividade 
Para além dos módulos nucleares do ERP, esta suite dá-lhe 
acesso a duas importantes ferramentas para a actividade 
dos profissionais de Contabilidade, mais precisamente o 
Fiscal Reporting Manager e o XLS Financial. 
Usufruindo de todo o potencial da folha de cálculo universal 
que é o Excel, o XLS Financial permite-lhe construir 
relatórios com informação contabilística sempre actualizada 
online (até 30 empresas). 
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Rapidez
Ao subscrever o serviço recebe os dados de login, estando 
de imediato criadas as condições para começar a trabalhar a 
partir de qualquer lugar e de qualquer máquina; sem 
necessitar de configurações iniciais morosas.

Actualizações constantes e manutenção
Este é um serviço global que contempla o acesso imediato a 
todas as actualizações efectuadas ao software de forma 
automática, libertando-o ainda de preocupações com a 
manutenção.

Sem investimento inicial
Para aceder ao Software não precisa de qualquer 
investimento em infra-estrutura, manutenção ou 
actualizações. Todas essas questões são asseguradas pela 
PRIMAVERA, mediante o pagamento da mensalidade.

Três incidentes de suporte gratuitos
O Support Center da PRIMAVERA garante-lhe ainda a 
resolução de três incidentes de suporte, sem qualquer custo 
adicional, para que possa ter sempre o seu sistema 
operacional.

Os mapas podem ser reutilizados entre vários períodos de 
análise e entre empresas. 
Esta é uma ferramenta de grande produtividade para quem 
tem necessidade de elaborar informação contabilística.
São também disponibilizados por defeito mais de 30 mapas, 
já devidamente configurados no Excel, tais como: mapas de 
Análise Económico-financeira, Cálculo do Lucro Tributável 
ou prestação de Contas, entre outros.
Com o Fiscal Reporting Manager tem acesso a um produto 
inovador que agiliza todos os processos inerentes à gestão e 
entrega de documentos legais e fiscais, permitindo gerir os 
vários modelos/declarações das empresas de acordo com a 
periodicidade de entrega desses mesmos modelos, 
integrando com as plataformas da DGCI.

Mensalidade de apenas 85€ (+IVA)
Por apenas 85€ mensais (+IVA) tem acesso a esta suite de 
Software bem como a um conjunto de serviços associados 
que passam pela disponibilização da infra-estrutura e 
respectivo alojamento, actualização permanente das 
aplicações e manutenção do sistema.

Mobilidade
A mobilidade é uma das grandes vantagens associadas à 
oferta da PRIMAVERA na Cloud, que apresenta uma 
resposta efectiva à crescente necessidade de deslocação dos 
gestores, permitindo o acesso à aplicação a qualquer 
momento e a partir de qualquer lugar. 
Basta uma simples ligação à Internet para que a informação 
do negócio o acompanhe, para onde quer que vá. 

Custo reduzido

Outros benefícios

Nota: Esta configuração está limitada a um número máximo de 2 utilizadores, com uma 

mensalidade de 85€ (+IVA) no caso de um utilizador ou 142 € (+IVA), no caso de dois 

utilizadores.
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