
 
 

Workshop: Os Custos com Pessoal 
 
Público-Alvo 

 

Responsáveis Administrativos/ Financeiros; Directores de Recursos Humanos, Contabilistas, 

Assessores Fiscais/Empresariais. 

 

OBJECTIVOS 

 

 Identificar e distinguir retribuições/remunerações de despesas acessórias, o carácter 

permanente e acessório das retribuições e despesas com pessoal. O seu 
enquadramento legal e contabilístico. 

 Identificar as matérias fiscais, relacionadas com as Despesas Com Pessoal e os 
Serviços Prestados por Consultores e Trabalhadores Independentes 

 Aplicar a respectiva legislação no contexto das diferentes retribuições e despesas 
com pessoal. 

 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
- A Contabilização das diferentes retribuições e despesas com pessoal. 
 
- A distinção, entre  custos com pessoal, retribuições pagas através de recibos verdes, o 
acto isolado e as retribuições baseadas nos resultados das empresas. 
 

a) Retribuições baseados nos resultados das empresas: 
i) Gratificações Balanço; 
ii) Retribuições através de Stock Options. 

b) As remunerações em espécie: 
i) Utilização de viatura para uso pessoal; 
ii) Renda de habitação; 
iii) Uso de Cartões de Crédito; 

iv) Passes sociais; 
v) Pagamento de despesas de uso pessoal; 
vi) Ofertas das Empresas. 

c) Realizações de utilidade social: 
i) Vales; 
ii) Seguros de capitalização, doença e de vida. 

d) As despesas de deslocação e a compensação de remunerações. Ajudas de custo, 
Abono por Kilómetro, Abono para Falhas e outros Abonos. Limites legais sua 
adequabilidade à realidade das empresas e sua justificação. 
 

- O suporte  documental das diferentes rubricas com pessoal a sua sujeição em termos de 
IRS, sujeição e declaração de rendimentos para efeitos de IRS a incluir na MOD 3. 
Remunerações dos não – residentes e trabalhadores no Estrangeiro. 
 
- As bases legais de acordo com o novo regime legal, a tributação em termos de IRS e IRC 

associada às diferentes rubricas com pessoal. Os limites de isenção para efeitos de IRS e 
Segurança Social das retribuições e remunerações suportadas com pessoal. 



   

 

 
 
 
- A sujeição a contribuições para a segurança social das diferentes retribuições com pessoal, 
taxas e valor das contribuições das empresas. 
 

- Os benefícios fiscais associados à criação líquida de postos de trabalho e as novas medidas 
de apoio às pequenas e médias empresas. 

 
- As retribuições pagas a Consultores, trabalhadores independentes e as diferentes 
contribuições para a segurança social. 
 
- A aceitação em termos de IRC das despesas com trabalhadores independentes, e a sua 

aceitabilidade de despesas com deslocações dos consultores e trabalhadores independentes 
nos serviços prestados às empresas. 
 
- A tributação autónoma das despesas com deslocações, despesas de representação, 
seguros, despesas com viaturas e outras despesas em espécie. 
 

 

Carga Horária  

 
Nº de horas: 8 – Formação Presencial 
 
Modalidade de Formação 

 
Formação Contínua  
 
Calendarização 

 
Período para a realização do curso: 
09 de Fevereiro de 2010 
Horário:  
09h00 às 12h00 e das 13h00 às 18h00 

 
Formador 

 
Dr. Alcídio Sousa 
Licenciado em Economia pela Faculdade de Economia do Porto. 
Formador Certificado 
 

Observações 

 
€200,00 por participante - As empresas associadas da CCAH, terão um desconto de 55% nas acções 
de formação. 
 
Os inscritos que efectuarem o pagamento no acto da inscrição, terão um desconto de 5%. 

 


