
PRIMAVERA Fiscal Reporting Manager

Principais Características
do PFR Manager 

Facilidade de Utilização
O ambiente de trabalho ergonómico e 
extremamente intuitivo possibilita uma aprendizagem de 
utilização praticamente imediata. Este facto, aliado à existência de mecanismos 
de produtividade, nomeadamente, a pesquisa dentro de cada modelo fiscal por determinado termo, 
a disponibilização imediata de instruções de preenchimento de cada campo, bem como a pesquisa de erros de 
preenchimento e consequente posicionamento automático no campo em causa, são exemplos de como este 
produto torna o processo de geração das entregas fiscais extremamente ágil.

Minimização de custos pela produtividade e rigor
O tempo dispendido nas organizações com tarefas de reduzido valor acrescentado é preocupação constante de 
todos os gestores. A preparação e geração das diversas declarações fiscais ou o controlo da data limite de 
entrega das mesmas são tarefas simplificadas pelo PRIMAVERA Fiscal Reporting Manager reduzindo de forma 
drástica o tempo nelas consumido.

Integração com o ERP
Embora independente do ERP, o PRIMAVERA Fiscal Reporting está totalmente integrado, permitindo, de forma 
automática, a importação dos dados dos utilizadores e respectivas permissões, empresas e seus dados 
contabilísticos, bem como dos modelos fiscais e respectivos cenários, a partir do ERP PRIMAVERA.

O PRIMAVERA Fiscal Reporting Manager possibilita um acréscimo significativo na produtividade ao nível da 
execução das tarefas referentes às entregas fiscais pois dá resposta imediata aos distintos calendários e 
modelos fiscais dos vários mercados onde as organizações estão localizadas; possui um interface simples e 
intuitivo e, ainda, um processo de instalação automático, muito mais rápido e simplificado.

—Continua a gerir individualmente os documentos fiscais 
dos seus clientes? 

—Com um só clique, 
processe, valide e 
envie os documentos 
fiscais de todos os seus 
clientes em simultâneo 

Flexibilidade e rapidez na gestão
dos documentos fiscais
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Actualização automática
De forma a maximizar o tempo disponível para o tratamento das declarações fiscais, o 
PRIMAVERA Fiscal Reporting Manager suporta a actualização automática dos modelos 
fiscais via Internet, de forma bastante antecipada face às datas-limite de entrega, 
minimizando assim os custos normalmente associados a este processo de 
actualização dos modelos.

Tecnologia de Drill-Down
Para a rápida consulta dos movimentos que deram origem a um determinado valor de 
uma declaração, esta tecnologia é uma mais-valia preciosa uma vez que, através de 
um simples botão, é possível, a partir do valor que foi calculado, consultar os movimentos existentes no ERP e 
que justificam o mesmo, eliminando assim qualquer possível dúvida existente no seu cálculo.

Processamento em Lote
Através do PRIMAVERA Fiscal Reporting Manager é possível agrupar as diversas empresas por diferentes 
critérios e processar, validar, imprimir e gerar o magnético, de uma só vez, para esse grupo de empresas. Este 
mecanismo representa um enorme acréscimo de produtividade face ao processamento individual. Através de 
um painel de bordo, é possível, facilmente e de forma centralizada, controlar o estado do processo de geração 
para cada empresa.

Gestão de Cenários
A capacidade de poder emitir as diversas declarações em cenários distintos, permite ao gestor simular as suas 
obrigações fiscais sob diferentes abordagens e dessa forma tomar as decisões que mais beneficiam o seu 
negócio. Neste sentido, o PFR possibilita a criação, partilha e alteração de cenários para cada modelo fiscal.
A gestão de cenários permite, por exemplo, a criação de um determinado cenário recorrendo a fórmulas de 
extracção de informação contabilística existente no ERP PRIMAVERA. Esse cenário, por sua vez, poderá ser 
exportado para vários exercícios/empresas num único passo, evitando-se assim a criação individual em cada 
um deles.

Integração com DGCI
Para completar o processo, também a entrega das declarações foi optimizada para uma produtividade máxima.
No seguimento dos mecanismos de Processamento em Lote, a integração com os Web-services 
disponibilizados pela DGCI possibilitam a entrega on-line dos documentos directamente a partir do PRIMAVERA.

Conheça a opinião de alguns clientes que já usam o PFR:

Cliente: Jopac – Contabilidade e Gestão, Lda.
“O PRIMAVERA Fiscal Reporting permite um acesso rápido e fácil às Declarações Fiscais. A actualização 
automática dos modelos via Internet facilita as nossas operações e minimiza os custos. A entrega das 
declarações directamente a partir do PFR, possível pela sua integração com o site da DGCI através do 
Webservice, é uma mais valia.”
— Jorge Rodrigues, Responsável Sistemas Informação

Cliente: Números Mágicos, Gabinete de Contabilidade Lda.
"A funcionalidade de actualizações automáticas através do AutoUpdate simplifica de facto o trabalho e 
rentabiliza-o, já que não perdemos tempo à procura das últimas versões, sabemos que há alguém que trata 
disso por nós”.
— Leandro Roxo, Responsável Sistemas de Informação

Cliente: Contabilaçores, Lda.
“O PFR é um produto muito inovador. A possibilidade de entregar a o Modelo 10 directamente no site da 
DGCI a partir do PRIMAVERA Fiscal Reporting permitiu agilizar todo o processo. A actualização automática 
dos modelos é muito útil e facilita imenso todo o processo de entrega de declarações fiscais”.
— Emanuel Cordeiro, Gerência
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