
O Parceiro tecnológico
do setor do Gás e Petróleo



O cumprimento das exigências legais e fiscais, as 
competências tecnológicas dos recursos humanos, 
as transações económicas em várias moedas e as 
exigências das operações logísticas colocam o 
setor perante grandes desafios. 

Só a tecnologia permitirá ultrapassá-los com 
sucesso, mas não serve uma tecnologia qualquer. 
Para responder às exigências do setor é necessário 
o suporte de soluções de gestão que garantam 
caraterísticas como: 

A gestão integrada da informação é o pilar de 
qualquer equipa de gestão de sucesso. De nada 
servirá ter vários sistemas de informação a tratar 
diferentes áreas core da empresa, se esses sistemas 
não estiverem interligados entre si. O resultado será 
perda de informação, perda de produtividade 
e dificuldade em acompanhar a performance e 
tomar decisões estratégicas. 

As soluções PRIMAVERA garantem-lhe uma gestão 
sólida e integrada do negócio, desde a extração 
da matéria-prima até à distribuição e análise da 
rentabilidade. Nestas soluções encontra o suporte 
tecnológico global para a gestão do seu negócio.

Um novo ciclo económico 
movido a gás e petróleo
Começa agora uma nova era na economia 
moçambicana. O potencial do setor do gás e 
petróleo é enorme e as expectativas sobre a 
indústria extrativa em Moçambique são elevadas. 
O grande desafio passa agora pela eficiência na 
gestão das empresas do setor.

PRIMAVERA, o parceiro 
tecnológico do setor

Eficiência na gestão 
garantida pela tecnologia 
PRIMAVERA

Simplicidade e facilidade de utilização; 

Acompanhamento permanente da legislação 
vigente;

Rigor e eficiência na gestão de stocks, em várias      
moedas;

Processamento salarial em conformidade com 
a legislação, contemplando os diversos abonos 
em várias moedas;

Reporting financeiro em várias moedas;

Facilidade de integração com outros sistemas;

Informação atualizada de apoio à decisão;

Gestão global e integrada do negócio.
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Um sistema central de gestão 
(ERP) adequado ao seu setor 

O ERP PRIMAVERA é atualizado continuamente, 
garantindo uma resposta atempada e permanente 
a todas as obrigações legais e fiscais vigentes em 
Moçambique. Como se trata de uma plataforma 
extensível, mesmo que utilize outro software 
partilhado com a sede da empresa, pode 
facilmente integrá-lo com o ERP PRIMAVERA 
para simplificar a resposta à fiscalidade, tanto 
no que se refere à gestão e reporting financeiro, 
como no que respeita à gestão dos recursos 
humanos.

Multilíngue, multímoeda, multíreporting
Cada utilizador pode selecionar em que idioma 
pretende usar o ERP PRIMAVERA. Assim, mesmo 
que na sua empresa existam colaboradores que 
dominam línguas diferentes, todos podem usar o 
mesmo sistema. 

Outra caraterística importante é a capacidade 
multímoeda. Com o ERP PRIMAVERA pode 
faturar em Meticais e receber em outras moedas, 
gerir os stocks em várias moedas e fazer o 
reporting financeiro na moeda que entender.  

Rigor e segurança na gestão contabilística, 
financeira e dos Recursos Humanos 
O ERP PRIMAVERA é um núcleo central de 
gestão a partir do qual gere com todo o rigor a 
informação com impacto nos resultados, desde 
a gestão de compras, até à gestão de stocks, 
clientes, contas correntes, bancos, tesouraria, 
processamentos salariais, contabilidade de 
gestão ou gestão financeira de projetos. Os 
dados estão todos integrados para reduzir ao 
máximo o trabalho administrativo e garantir 
certeza absoluta da informação.

Contabilidade atualizada em tempo real
Os movimentos bancários são lançados 
automaticamente na contabilidade, garantindo a 
atualização permanente da tesouraria e o acesso 
a relatórios financeiros atualizados e prontos a 
enviar. 

Soluções complementares 
que abrangem todas as 
necessidades do setor

Na PRIMAVERA irá encontrar uma gama 
abrangente de soluções de confiança para 
toda a equipa de gestão, nomeadamente:

Um ERP sólido, que acompanha a realidade 
moçambicana há mais de 20 anos
O ERP (enterprise resource planning) 
PRIMAVERA está adaptado à realidade de 
Moçambique, acompanhando continuamente 
a evolução legal, fiscal e tecnológica, contando 
com uma experiência de mais de 20 anos. 

Gestão integrada da produção
Uma solução integrada de gestão da produção 
liga os dados da linha de produção à gestão 
logística e financeira, garantindo eficiência e 
rigor ao longo de todo o processo produtivo. 

Gestão integrada de armazéns
Um sistema robusto de gestão de armazéns 
permite-lhe controlar todas as entradas e saídas 
de material, transferências entre armazéns ou 
entrega de encomendas, com todos os dados 
integrados na área logística e financeira do ERP.

Manutenção de equipamentos e ativos
Na PRIMAVERA encontra ainda um sistema de 
gestão da manutenção dos equipamentos que 
ajuda a implementar estratégias de manutenção 
preventivas, de forma a aumentar o tempo de 
vida útil de cada equipamento e rentabilizar o 
investimento efetuado. 

Reporting de gestão
A rapidez e rigor do reporting é assegurada 
pelo PRIMAVERA Office Extensions, uma 
solução que lhe permite extrair um conjunto de 
relatórios de gestão sobre as áreas financeira, 
de vendas e de recursos humanos.

Sistema analítico de suporte à decisão
E para que a tomada de decisões esteja 
suportada em dados fidedignos e sempre 
atualizados, tem disponível o Business 
Analytics. Uma solução de análise de dados 
que recolhe informação dos vários sistemas 
e disponibiliza indicadores de gestão que 
permitem acompanhar a performance da 
empresa e ajudam a definir orientações 
estratégicas, táticas e operacionais.  



Experiência comprovada no setor

A PRIMAVERA conta com mais 40 mil empresas clientes 
em vários países, sendo líder de mercado em Portugal, 
Angola, Moçambique e Cabo Verde. Inúmeras empresas 
com atividade no setor do petróleo e gás suportam a sua 
gestão financeira no ERP PRIMAVERA.

Veja alguns exemplos:

Principais referências em Moçambique:

PRIMAVERA MOÇAMBIQUE

Av. Vladimir Lenine, Nº 174
Ed. Millennium Park - Torre A 8º Andar Esq. 
Maputo, Moçambique

T (+258) 21 303 388
F (+258) 21 048 228

comercial_mz@primaverabss.com
www.primaverabss.com/mz

Sobre a PRIMAVERA

A PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. 
é uma multinacional especializada no desenvolvimento 
de soluções de gestão e plataformas para integração 
de processos empresariais. 

Com uma equipa experiente e altamente qualificada, a 
PRIMAVERA BSS está presente em Portugal, Espanha, 
Angola, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, sendo 
um parceiro e fornecedor de excelência de soluções 
tecnológicas que visam ajudar os atuais 40 mil clientes, 
espalhados por mais de 20 países, a gerir os seus negócios. 

Principais referências em Angola:


