Seminário Fast Track

Luanda, 16 de Janeiro de 2019 - Hotel****

CÁLCULO DE
CONTRIBUIÇÕES PARA A
SEGURANÇA SOCIAL E IRT

Desconto
Inscrevendo-se
até dia 5 de
Janeiro

De acordo com o Novo Regime de Contribuições e Decreto Presidencial 227/18

6 horas de Formação Intensiva e Prática para:
o Determinar a matéria colectável: Segurança Social e IRT
o Saber qual a base de incidência das contribuições: Segurança Social e IRT
o Dominar os prazos de pagamento, multas e juros à Segurança Social
o Conhecer todos os grupos de tributação do IRT
o Calcular salários, IRT e Segurança Social
o Calcular juros e multas

Preços Especiais para Equipas da mesma Empresa
Só 104.900 KZ inscrevendo-se antes de 3 de Janeiro
Disponível em formato à Medida

Inscreva-se já em
www.sapientzia.com
contacto@sapientzia.com
Telf.: 921018466

www.sapientzia.com contacto@sapientzia.com 921018466

PROGRAMA
Estimado/a Profissional,
Estimado/a Profissional,
O Decreto Presidencial 227/18 de 27 de Setembro veio estabelecer um novo regime
jurídico de vinculação e de contribuição para a Protecção Social Obrigatória.
Em vigor desde 26 de Dezembro, o Decreto pretende por um lado alargar a base
de incidência contributiva e por outro, estabelecer multas mais gravosas em
casos de incumprimento por parte das entidades empregadoras.
Mas… Como é que na prática o novo regime afecta a minha empresa/organização e
os meus processos internos?
A S-Training tem o prazer de lhe apresentar um Seminário Fast Track no qual se
abordam e analisam todos os aspectos práticos do:

CÁLCULO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL E IRT
Luanda, 16 de Janeiro de 2019
Esclareça as suas dúvidas junto a reputados Especialistas e evite as pesadas
multas e sanções previstas!
Com a confiança de apresentar um Seminário de máxima utilidade,
despedimo-nos com as mais cordiais saudações
A Direcção
P.S. - Reserve já a data na sua agenda!

Especialmente desenvolvido para:
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o

Directores e Responsáveis de RH

o

Directores de Relações Laborais

o

Directores de Planta e Unidade

o

Directores de Produção

o

Directores de Operações

Luanda, 16 de Janeiro

· 921018466 · www.sapientzia.com · contacto@sapientzia.com ·

PROGRAMA
AO DECRETO PRSIDENCIAL 227/18
o Base de incidência das contribuições para a Segurança Social
o Remunerações isentas
o Determinação da matéria colectável
o Taxas
o Prazos de Pagamento, multas e Juros

LEI 18/14 DE 22 DE OUTUBRO (IRT)
o Bases de incidência do imposto
o Grupos de Tributação
o Remunerações sujeitas e não sujeitas
o Remunerações isentas
o Determinação da matéria colectável
o Taxas
o Prazos de pagamento, multas e juros
o Declaração obrigatória

PROCESSAMENTO DO IRT E SEGURANÇA SOCIAL
o

Como calcular salários, IRT e Segurança Social

o

Como calcular juros e multas para Segurança Social

Horário
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o

Os Assistentes são recebidos no 1º dia às 8h00

o

O Seminário tem início às 8h30, terminando às 17h00.

o

Almoço servido das 13h00 às 14h00.

o

Coffee breaks servidos às 10h30 e às 15h30
Luanda, 16 de Janeiro
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As bases da Formação S-Training
Os Seminários de S-Training brindam-lhe uma oportunidade única para o desenvolvimento das
competências necessárias para a rentabilização máxima do seu trabalho diário. Por esse motivo
baseamo-nos nos seguintes princípios:
Temas Pertinentes e de Aplicação Prática e Imediata
Todos os conteúdos desenvolvidos por S-Training têm como base uma completa
investigação
das necessidades reais e quotidianas das organizações e pretendem
fornecer-lhe as ferramentas necessárias para tornar mais produtivo e eficiente o seu
trabalho diário. Todos os conhecimentos adquiridos podem ser de imediato postos em
prática porque se passa do plano conceptual ao plano prático e operacional através dos
exercícios, análises de caso, simulações.
Participação e Interactividade
É imprescindível que todos os assistentes participem de forma activa e positiva, criando a
base da interactividade.
Networking
É importante conhecer profissionais com as mesmas necessidades e com experiências
diferentes. Os Seminários S-Training são uma excelente oportunidade.
Recursos Pedagógicos de alto Impacto
As sessões de S-Training minimizam o método expositivo de conhecimento em detrimento
do método vivencial, da aprendizagem através da experiência própria e partilhada. Por
esse motivo muitas das sessões se baseiam em autoscopias, role-plays, simulações,
análise de casos reais e trabalhos de grupo.
Continuidade
Acreditamos que a Formação não pode ser uma coisa isolada e por isso propomos e
Elaboração de Planos de Acção Individuais, onde se traçam e definem atitudes e
compromissos a assumir.
Formadores de Referência
Entendemos que a melhor formação só pode ser ministrada pelos melhores Formadores em
cada área e por esse motivo seleccionamos os melhores Especialistas seguindo rigorosos
critérios de Qualidade. Todos os Colaboradores de S-Training têm sólidos conhecimentos
sobre os temas a tratar e uma experiência mínima de 15 anos que lhes permite abordar
com exactidão qualquer tema relacionado com o CÁLCULO DE CONTRIBUIÇÕES PARA
A SEGURANÇA SOCIAL E IRT

Luanda, 16 de Janeiro
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Reserve a sua Participação

Inscrição

www.sapientzia.com

Preço
Até 5 de Janeiro

contacto@sapientzia.com

104.900 AKZ

921018466

Depois de 5 de Janeiro
124.900 AKZ
O valor da inscrição inclui a documentação
almoços e os coffee breaks indicados no programa.

Data e lugar de celebração
Luanda, 16 de Janeiro de 2019
Hotel ****

Facturação
Belas-Benfica - Rua 6 Travessa 4 Luanda
S-Training oferece descontos especiais a
empresas que inscrevam 2 ou mais pessoas no
mesmo evento.
Para mais informação contactar 921018466

Certificado de Assistência
Será entregue no último dia do Seminário um certificado de assistência a todos os Participantes que o solicitem.
Cancelamento de Inscrições
O cancelamento de uma inscrição deve ser comunicado por escrito até 5 dias úteis antes do início do evento e ser-lhe-á restituído o valor
da inscrição excepto 20%, referente a gastos administrativos. Depois deste período não será possível a devolução do valor pago. No
entanto, S- Training admite uma substituição à presença da pessoa inscrita. Qualquer substituição deve ser notificada por escrito até 48
horas antes do início do Seminário.
A entrada no Seminário só é garantida se o pagamento da inscrição for efectuado antes da data de início do evento.
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