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Enquadramento 
A formação em SCORE (Skills, Competitivity, Optimization, Results, Excellence) tem 

demonstrado, nas edições realizadas em parceria com a Câmara de Comércio de Barlavento, 

um elevado potencial no reforço da competitividade das MPEs (reforço das capacidades de 

gestão, de venda e de controlo), mas sobretudo uma alternativa certa para jovens que 

procuram iniciar carreira profissional através da aquisição de competências nas áreas da 

contabilidade, recursos humanos, compras, vendas, inventário, tesouraria e gestão de 

equipamentos e ativos.  

PRIMAVERA business Solution 
A PRIMAVERA Business Software Solutions é reconhecida como uma software house que 

desenvolve soluções de gestão e plataformas para integração dos processos de negócio para 

o mercado global – Pequenas, Médias, Grandes Empresas e Sector Público.  

A PRIMAVERA Academy é responsável por disponibilizar ao mercado ações e projetos de 

formação, com destaque para a formação no ERP PRIMAVERA, uma aposta séria baseada 

nas reais necessidades de Gestão das empresas. Esta formação assume, assim, um papel de 

destaque na qualificação e certificação da rede de técnicos que integram o canal de Parceiros 

da PRIMAVERA da comunidade empresarial.  

Tanto a CCB como a PRIMAVERA Academy são entidades certificadas pela Direção Geral do 

Emprego e das Relações do Trabalho (DGERT) e segundo a norma ISO 9001:2015, facto que 

permitem alinhar os procedimentos e as práticas formativas com referenciais de qualidade 

específico para a formação.  

Objetivos do SCORE 
O SCORE é uma formação intensiva que aborda de forma detalhada as principais áreas 

nucleares do ERP PRIMAVERA, permitindo a qualificação e certificação de Técnicos 

especializados na implementação e suporte às nossas soluções de gestão. 
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O programa foi desenvolvido com o objetivo de preparar exaustivamente os técnicos que 

pretendem atuar num mercado cada mais competitivo e de elevada exigência, abarcando as 

principais áreas nucleares do ERP PRIMAVERA. 

Este é um modelo de formação intensiva que irá decorrer no mês de maio, na Praia, com o 

principal objetivo de preparar e certificar novos Técnicos e Consultores PRIMAVERA, 

garantindo-lhes os conhecimentos e competências necessários à prestação de um serviço 

de elevada qualidade, bem como a frequência de todas as ações do curriculum oficial da 

PRIMAVERA Academy referentes à certificação ERP Technician e respetivo exame. 

Dada a necessidade crescente no mercado de profissionais certificados em PRIMAVERA que 

reforcem as equipas dos Parceiros, este programa visa: 

− Disponibilizar ao mercado técnicos altamente qualificados e certificados no ERP 

PRIMAVERA; 

− Aumentar a capacidade de resposta e as competências instaladas no mercado com 

vista a criar as condições para um impulso no desenvolvimento do negócio: 

− Dar a possibilidade de muitos profissionais enveredarem por uma carreira 

profissional, com uma procura elevada no mercado, na área das TI e/ou conquistar a 

5 / 29 certificação ERP Technician, obtendo as competências básicas para instalar e 

trabalhar com os módulos nucleares do ERP PRIMAVERA; 

− Dotar os participantes das competências necessárias à certificação ERP Technician. 

Este programa tem como objetivo fundamental dar resposta à crescente necessidade de 

técnicos certificados no mercado de Cabo Verde, potenciando assim a capacidade de 

resposta das empresas e o respetivo desenvolvimento do negócio. Os participantes deste 

programa terão um acompanhamento personalizado e exigente com o intuito de garantir 

que no final têm todas as competências necessárias para trabalharem de acordo com o nível 

de certificação exigido. 

Vantagens do SCORE 
Conscientes de que o nível de competências constitui o principal fator de diferenciação e 

competitividade de cada profissional PRIMAVERA, com este programa procuramos: 

− Aquisição de know how em software PRIMAVERA; 

− Obtenção do certificado PRIMAVERA ERP Technician; 
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− Maior possibilidade de encontrar emprego numa das mais de 40.000 empresas 

clientes PRIMAVERA, a nível global: 

− Divulgação na Bolsa de Técnicos da PRIMAVERA; 

− Possibilidade de integrar as equipas da rede de 400 Parceiros em Cabo Verde, 

Portugal, Angola e Moçambique 

Áreas da formação 
As áreas de formação abordadas assentam sobre as áreas nucleares do ERP PRIMAVERA, 

nomeadamente: 

− Plataforma  

− Instalação e Administração Inventário,  

− Compras e Vendas  

− Tesouraria  

− Recursos Humanos  

− Contabilidade  

− Equipamentos e Ativos  

− Configurações e Integração no ERP PRIMAVERA  

− MIP 

Cronograma da formação  
A formação ministrada aos formandos do programa SCORE consistirá em 18 dias de 

formação (126 horas) mais um exame (3 horas), o que se traduz num total de 19 dias de 

investimento. 

É importante destacar que o plano de formação inclui 2 dias de casos práticos (Caso Prático 

- Simulação Empresarial – 14 horas), onde os formandos podem aplicar e consolidar os 

conhecimentos adquiridos em cada um dos módulos de formação frequentados, através da 

resolução de casos práticos. 

De seguida apresenta-se o cronograma das ações de formação que integram o programa, 

tendo em consideração que as mesmas ocorrerão em Mindelo – Ilha de São Vicente, nas 

instalações da Câmara de Comércio de Barlavento, devidamente equipadas e com as 
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condições necessárias para garantir a elevada qualidade exigida para o cumprimento dos 

objetivos traçados. 

Dias Módulo/Conteúdos 

1 Using – Plataforma 

1 Instalação e Administração do ERP PRIMAVERA 

1 Using - O Processo de Gestão de Compras e Vendas 

1 Using - Gestão de Inventário 

1 Configuring - Logística 

2 Using – Tesouraria 

1 Configuring - Tesouraria 

2 Using - Contabilidade e Fiscalidade 

1 Using - Gestão de Equipamentos e Ativos 

1 Configuring – Financeira 

2 Using - Processamento de Salários 

1 RPG019 - Configuring - Recursos Humanos 

1 EPG017 - MIP – Foundation 

2 APG023 - Caso Prático - Simulação Empresarial 

Referências dos formadores 
O programa de formação SCORE foi concebido por uma equipa devidamente especializada 

da PRIMAVERA Academy com base na experiência profissional acumulada e formação 

académica nas áreas financeira, jurídica e de gestão. 

De notar que toda a equipa de formação possui Certificado de Competências Pedagógicas 

(CCP), atribuído pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional, entidade competente 

que regula a formação profissional em Portugal. 

− Nuno Guimarães: Trainer, PRIMAVERA Academy 

− Ailton Tolentino: Business Developer, PRIMAVERA Cabo Verde 

Em anexo a este documento seguem os respetivos currículos da equipa de formação. 
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Documentação 
No âmbito desta formação será entregue diversa documentação que apoiará cada formando 

no seu processo de aprendizagem, nomeadamente, um manual que é documento que 

contém as temáticas abordadas ao longo da formação e que permitirão ao formando rever 

e consolidar futuramente os conhecimentos adquiridos. 

Avaliação da formação 
A metodologia da PRIMAVERA Academy no que respeita à avaliação da formação e respetivo 

plano de formação, consiste no preenchimento por parte dos formandos de um Inquérito 

de Avaliação da Qualidade, no final de cada ação/formação/seminário. 

Este inquérito tem como objetivo aferir a satisfação dos formandos com o serviço de 

formação prestado, e que irá permitir à PRIMAVERA Academy melhorar e adequar os 

conteúdos e processos formativos, em busca de um serviço de excelência. 

Em anexo a este documento segue um exemplo de um inquérito de avaliação. 

Controlo de assiduidade  
Em cada sessão da formação será distribuída uma folha de presenças que será assinada por 

cada formando presente, sendo igualmente assinada pelo respetivo formador. 

Certificação  
Cada formando receberá no final da formação um certificado de presença assinado pelo 

representante legal da PRIMAVERA Academy. 
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