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Optimização de RH - Como reduzir o custo fiscal

FORMAÇÃO À MEDIDA 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

VALOR NÃO SÓCIOSVALOR SÓCIOS
80,00€ + IVA

Aos valores apresentados acresce a Taxa de IVA em vigor.
Valores indicados por/Formando

95,00€ + IVA
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Considerando o impacto da fiscalidade na remuneração dos trabalhadores, quer para os próprios
quer para as empresas, aliado à crescente necessidade de novas formas de retenção de talento, é
crucial analisar a legislação fiscal vigente e procurar formas de otimização dos custos fiscal nos
salários e demais componentes do rendimento oferecidos pelas empresas. Nesta formação
procuraremos analisar as regras, benefícios e possíveis isenções fiscais em vigor nestas matérias,
procurando salientar soluções eficientes para as empresas em matéria de pacotes salariais e de
benefícios.

Pedagogia Activa com recurso à componente prática.
No final do curso será efectuada uma avaliação da aprendizagem.

3 HORAS |  14H30 - 17H30 | 

BLOCO I
 
 1. Apoios e Incentivos na contratação:
           a) isenções contributivas
           b) reduções de taxa contributiva 
           c) incentivos fiscais à criação de emprego
           d) isenções contributivas

BLOCO II
 
 - Otimização salarial:
            a) subsídios
            b) prémios 
            c) abonos por falhas
            d) tributação de viaturas
            e) passes e vales sociais, ginásios e bem-estar, entre outros
            f) seguros de saúde, vida e planos de pensões
 

BLOCO III

 - Notas sobre compensações pagas pela cessação do contrato de trabalho; 
 

BLOCO IV

 - Novas formas de remuneração dos trabalhadores

AVALIAÇÃO

PROFISSIONAIS...

ADMINISTRADORES/GESTORES
PROFISSIONAIS DE RECURSOS HUMANOS



FALE CONNOSCO...
+351 21 392 90 30
Telefone

patricia.paz@anecra.pt

email

Av. Gago Coutinho, 100 | 1749-124 Lisboa
morada

www.anecra.pt INSCREVA-SE AQUI

FORMAÇÃO

A ANECRA é uma entidade Formadora Certificada, com um vasto leque
de ofertas formativas em áreas multidisciplinares, que acompanham as
necessidades e as tendências de mercado.

SAIBA QUE...
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