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DISFCFC020 

Retribuições do Pessoal e Fundos de Pensões 

Objetivos Gerais 

Este Curso tem como objetivo dotar os participantes de Skills, métodos e técnicas 

necessários a gestão eficaz da remuneração. 

Objetivos Específicos 

No final deste Curso os participantes saberão: 

 Definir os diferentes elementos da remuneração sob os seus aspetos jurídicos e 

fiscais; 

 Calcular e pagar os encargos sociais; 

 Compreender o enquadramento jurídico, contabilístico e fiscal dos fundos de pensões. 

Destinatários 

Este Curso destina-se a todos os profissionais que se ocupem da gestão das remunerações 

e Fundos de Pensões. 

Pré-requisitos 

Os pré-requisitos necessários para frequentar este curso são: 

 Ter acesso a um computador ou um tablet com ligação à Internet e um browser 

(programa para navegar na web), como o Chrome, Safari, Firefox ou Internet Explorer. 

 Pode aceder ao curso a partir de qualquer computador (por exemplo, em casa e no 

escritório), tablet ou smartphone. 

Carga Horária 

18 horas 

Conteúdo Programático 

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização 

Módulo I - As Remunerações 

 O contexto jurídico da remuneração; 

 A retribuição e outras prestações patrimoniais; 

 Retribuição base e complementos acessórios; 

 As gratificações, prémios e subsídios; 

 As indemnizações; 
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 Os abonos, prémios, complementos, subsídios de refeição, assiduidade vs. 

Regulamento da empresa; 

 Acréscimos de custos relacionados com férias, subsídios de férias e formação. 

Módulo II - O Valor da Retribuição 

 Cálculo de retribuição base e retribuição horária; 

 Formas de cálculo e critérios de atribuição de isenção do horário de trabalho. 

 

Módulo III - Incidência Fiscal e Contributiva 

 IRS e Segurança Social; 

 Isenções; 

 Declarações Obrigatórias da Empresa; 

 Declaração de rendimentos, declaração anual e mapa do quadro de pessoal. 

Módulo IV - Os Fundos de Pensões 

 Enquadramento legal, contabilístico e fiscal 

 Tipos de planos: contribuição definida, benefício definido e mistos; 

 Meios de Financiamento e métodos de avaliação das responsabilidades. 

Metodologia 

Este curso tem sempre presente o formador, que irá mesmo dar a formação presencial através 

da plataforma. 

O Formando pode intervir juntamente com o formador ou com os restantes formandos tal como 

faz na sala de aula. 

As apresentações e exercícios serão sempre disponibilizados pelo formador no final de cada 

sessão de formação. 

No final do curso receberá um Certificado de Formação Profissional caso frequente pelo menos 

90% das aulas, realize os trabalhos e os testes propostos, participe nas discussões online e 

tenha avaliação final positiva. 

Esta formação é certificada e reconhecida. 
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