Área de formação
Finanças, Contabilidade
e Fiscalidade

Conteúdo Programático

Reconciliação Bancária

25%

55%

20%

Destinatários
Utilizadores que pretendam
aprender a realizar a reconciliação
das suas contas bancárias no ERP
PRIMAVERA com os movimentos
registados no extrato do banco.
Pré-requisitos
Conhecimentos base em informática
na ótica do utilizador; Computador
com acesso à Internet e som;
Conta de e-mail.
Créditos: 15
Para efeitos de certificação
PRIMAVERA
Contactos
Angola/
(+244) 222 440 447
academy_ao@primaverabss.com

40 MINUTOS*

Objetivos
A Reconciliação Bancária é o procedimento de extrema
importância numa empresa, pois visa assegurar que as suas
transações financeiras estão devidamente registadas na sua
contabilidade e que coincidem com as transações efetuadas no
respetivo banco. É um procedimento de controlo que ajuda a
detetar fraudes ou erros e que, por isso, deve ser efetuado
periodicamente.
Cada processo de reconciliação tem como base o extrato
emitido pelo banco, que permite verificar quais os movimentos
lançados em bancos na aplicação, que estão incluídos, ou não
no extrato. Trata-se de um procedimento disponibilizado no
ERP PRIMAVERA e que poderá ser efetuado de forma
automática ou de forma manual.
Principais objetivos:
 Ser capaz de perceber o conceito associado à
Reconciliação Bancária
 Perceber a diferença entre visão bancária e visão
contabilística
 Ser capaz de compreender a diferença entre o processo
de reconciliação manual e reconciliação automática
 Ser capaz de efetuar a reconciliação bancária, seja de
forma manual ou de forma automática, no ERP
PRIMAVERA
Plano de Formação

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

30 DIAS**

Introdução e enquadramento
Visão Bancária vs Visão Contabilística
Reconciliação - como fazer?
A Reconciliação Manual no ERP PRIMAVERA
Importação do extrato do banco
A Reconciliação Automática no ERP PRIMAVERA
Conclusões
* Estimativa do tempo que necessita para realizar a formação na sua totalidade
** Nº de dias que a formação está disponível. Verifique a data de início!

