
 

 

Área de formação 

Finanças, Contabilidade 

e Fiscalidade 

Conteúdo Programático 

Transformação Digital no 
Sistema Fiscal Nacional 

4h 

14 

Destinatários 

Dirigentes, gestores e outros 

quadros do departamento 

pertencentes ao sistema financeiro 

nacional. Consultores e todos os 

responsáveis pela transformação 

digital. 

 

Nº mínimo de inscritos 

6 

 

Pré-requisitos 

- 

 

Créditos: 30 

Para efeitos de certificação 

PRIMAVERA 

 

 

 

 

 

 

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 

Objetivos 

A digitalização afeta todas as funções de uma organização, ou seja, 

é uma das alavancas de inovação e desenvolvimento, revelando 

ser um impulsionador da agilidade e eficiência dos serviços 

públicos. 

 

Como tal, as organizações não têm escolha, a necessidade de se 

adaptarem e avançar num ambiente de mudança rápida é 

premente. Esta formação responde às necessidades de quem 

deseja abordar a transformação digital nas áreas do seu interesse 

ou responsabilidade. 

 

No final deste curso, os formandos estarão aptos para: 

 Compreender os desafios da transformação digital no 

sistema fiscal; 

 Adquirir uma visão geral da transformação digital; 

 Entender o impacto e o contexto atual da digitalização 

para agilizar processos de trabalho. 

 

 

Plano de Formação 

 

Qual o impacto da Transformação Digital no Sistema Fiscal 

Nacional?  

 

Operações Financeiras – Qual o enquadramento no mercado 

interno e externo? 

 

Reorganização da AGT e Tributações Autónomas 

 

Novos Modelos de Impressos e Formulários Legais para 

Procedimentos Tributários 

Imposto Industrial 

Demonstração de Resultados 

Imposto de Consumo 

Imposto de Selo 

Outros 
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Plano de Formação (cont.) 

 

Impacto da digitalização nos Sistemas de Informação 

Modelos de Impressos 

Formulários Legais para Procedimentos Tributários 

 

Contexto atual e evolução futura do sistema financeiro 

nacional, na perspetiva do FMI? 


