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Bem Vindo! 

A Sage Portugal tem o prazer de lhe dar as boas vindas ao sistema. 

Ao longo do seu percurso de aprendizagem, que se espera o mais curto possível, poderá sempre 

contar com apoio de toda a documentação elaborada especialmente a pensar em si, quer esteja a 

dar os primeiros passos no sistema quer lhe surja uma dúvida pontual. 

  

  

Gratos pela sua preferência. 
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 ( Sistema ) 

Configurações do sistema e registo das entidades principais da aplicação. 

Tabelas Gerais 

Gestão de Artigos 

Configurações diversas relativas aos artigos e entidades relacionadas. 

Artigos 

Informação completa respeitante a serviços e mercadoria em geral com que a empresa trabalha. 

  

Poderá consultar os artigos já criados através das pesquisas ou pelas setas de navegação   

  

À direita é apresentada a barra de opções onde estão disponíveis as diversas operações a efetuar 

sobre os artigos 

  

Novo 

Criar nova ficha de artigo 

  

Gravar 

Gravar a ficha de artigo em edição 

  

Eliminar 

Eliminar a ficha de artigo em edição 

  

Estão disponíveis ainda algumas operações e relatórios a executar a partir da ficha de artigo...  

  

Duplicar 

Criar nova ficha de artigo com base na ficha em edição 

  

Fotografia 

Imagem associada à ficha do artigo  

  

Campos extra 

Campos extra de classificação 

  

Extrato 

Consulta da movimentação do artigo 

  

Etiquetas 

Impressão de etiquetas do artigo 
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Dados 

Informação geral relativa ao artigo. 

  

Refª 

Identificação do artigo e respetiva descrição 

  

Tipo de artigo 

Tipo de artigos; estão disponíveis os seguintes tipos: 

  

 Normal 

 Serviço 

 Juro 

 Portes 

 Adiantamento 

 Composto/Conjunto 

 Composto/Fabricado 

 Composto/Associado 

 Desconto "rappel" 

 Franquia 

 Embalagem Retornável, 

 Ativo 

 Outro produto ou serviço 

Os artigos do tipo Ativo ou Outro produto ou serviço não são incluídos na exportação inventários para a  AT. No ficheiro SAFT serão 

mencionados  como ProductType = "O" 

  

Cat. de artigo 

Segundo a proposta de Lei do Orçamento de Estado da 2015 que contempla uma alteração ao 

Decreto-Lei n.º 198/2012, de 24 de Agosto, as empresas com Volume de Negócio superior a 

100.000€ passam a estar obrigadas a comunicar via eletrónica o inventário de 2014 até 31 de 

Janeiro de 2015. Segundo o manual de integração de software fornecido pela AT, na informação a 

comunicar, deverá estar presente o tipo de produto comunicado. Assim sendo, foi criado um novo 

campo na ficha dos Artigos, Famílias e Armazéns . Esta classificação é também necessária para a 

correta contabilização do custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas. 

  

 M – mercadoria 

 P – matérias-primas 

 P – matérias subsidiárias  

 P – materiais diversos 

 P – embalagens 

 A – produtos acabados e intermédios 

 S – subprodutos 

 S – desperdícios 

 T – produtos e trabalhos em curso 

 X - produtos à consignação a excluir do inventário 

Os artigos  da  categoria  X não serão incluídos  no ficheiro de inventário a  comunicar à  AT  . 
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Desconto rappel 

Este tipo de artigo, tal como o próprio nome indica, permite efetuar o desconto de rappel, isto é, 

elaborar uma nota de crédito para conceder um desconto ao cliente por este ter atingido ou 

ultrapassado um determinado volume de vendas.  

Este artigo, quando registado num documento de natureza Nota de crédito, não irá obrigar a 

indicar a origem tal como acontece com os restantes tipos de artigos. 

  

Franquia 

No caso dos artigos de tipo Franquia, quando registados em documentos de natureza Nota de 

crédito, embora não obrigue a que o artigo caso dos artigos de tipo Franquia esteja registado no 

documento origem, obriga a indicar o documento origem 

  

Embalagem retornável 

Estes artigos devem ser lançados sempre que sejam cobradas ou descontadas embalagens 

retornáveis. 

Os valores das embalagens retornáveis será considerado para o cálculo do campo 

Deduções/Adições do separador Totais dos documentos 

Consulte Embalagens  Retornáveis  para  mais  informações  

  

Descrição Curta 

Descrição curta do artigo; por padrão assume os 25 primeiros carateres da descrição 

  

Código de Barras 

Código de barras do artigo e respetivo tipo; estão disponíveis os seguintes tipos: 

  

 Normal 

 Indica Valor: no código de barras é indicado o valor 

 Indica Peso: no código de barras é indicado o peso 

 Indica Valor unitário: no código de barras é indicado o valor unitário 

 Indica Cor/tamanho: no código de barras são indicados a cor e o tamanho 

 Indica Quantidade: no código de barras é indicada a quantidade 

  

Unidade base 

Unidade base do artigo 

  

Unidade alternativa 

Unidade alternativa do artigo (ex: comprar à tonelada e vender ao quilograma). 

  

Capacidade/unidade 

Capacidade por unidade (ex: x unidades por caixa) 

  

Imposto 

Agrupamento de impostos associado ao artigo 

  

Não Agrupar 

Agrupamento de linhas do documento para o artigo 
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Descontinuado 

Ativação de artigo descontinuado 

  

Não alt. preços 

Ativação de bloqueio de alteração de preços do artigo na movimentação 

  

Tara 

Campo informativo da tara 

  

Fornecedor 

Fornecedor principal do artigo 

  

Família 

Família de artigos 

  

Imagem 

Imagem do artigo 

  

No quadro principal serão apresentados o preço de custo e os diversos preços de venda, 

mostrados em dois separadores distintos: um separador com os preços na moeda base e outro 

com os preços na moeda alternativa: 

  

Preço de Custo 

Preço de custo último com e sem impostos incluídos 

  

P.Venda (1) / P.Venda (2) / P.Venda (3)/... 

Preço de venda 1, 2, 3, etc do artigo com e sem impostos incluídos e respetiva margem 

  

Propriedades 

Propriedades associadas ao artigo 

  

Un. padrão doc. 

Unidade sugerida por padrão na movimentação de cada um dos tipos de documentos 

  

Garantia(meses) 

Campo informativo do período de garantia 

  

Stock 

Ativação de processamento de stock do artigo 

  

Existência 

Quantidade existente do artigo 

  

P.C.Médio 

Preço custo médio do artigo 
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Stocks 

Informação do stock do artigo. 

  

Existência por 

Critérios para análise de existências (armazém, cor e tamanho ou propriedades) 

  

Armazém 

Armazém para análise do stock, quantidades encomendadas e consignadas 

  

Refª Local Armazém 

Campo informativo do local do armazém onde se encontra o artigo (prateleira) 

  

Stock Mínimo 

Stock de segurança 

  

Stock Mínimo quando selecionado um armazém é o que vigora quando se efetua o controlo de 

stock; quando selecionado (Todos) é o stock mínimo que serve de referência para o relatório de 

artigos em ponto de encomenda 

  

Stock Reposição 

Campo informativo da quantidade sugerida para reposição 

  

Qnt Enc de Clientes 

Encomendas pendentes de clientes 

  

Qnt Enc a Fornecedores 

Encomendas pendentes a fornecedores 

  

Qnt Consignada a Clientes 

Unidades consignadas a clientes 

  

Qnt Consignada de Fornecedores 

Unidades consignadas pelos fornecedores 

  

Qnt Disponível 

Quantidade disponível do artigo 

Por padrão o cálculo da quantidade disponível é efetuado deduzindo à quantidade existente a 

quantidade encomendada de clientes e as unidades consignadas a estes. 

  

Qnt Existente 

Quantidade existente do artigo 

  

Últ Entrada 

Data do último documento que registou entrada em stock 

  

Últ Saída 
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Data do último documento que registou saída de stock 

  

Gráfico de Vendas/Compras últimos 

Meses para análise gráfica das vendas e compras 

  

Disponibilidade de venda 

Indicação da data ou intervalo de datas em que o artigo se encontra disponível para 

movimentação 

Equivalentes 

Grelha de equivalências de artigos. 

Aquando do registo da venda poderão ser consultados os artigos equivalentes e sugeridos ao 

cliente, útil para casos de rutura de stock – função ALTERNATIVOS (ITEMALTERNATIVE). 

  

Referência 

Identificação do artigo equivalente 

  

Descrição 

Descrição do artigo equivalente 

Cor/Tam 

Informação das cores e tamanhos associados ao artigo. 

  

Utilizar a predefinição 

Referência identificativa da palete de cores e tamanhos 

  

Cod. Barras (7 dígitos) 

Código de barras do artigo 

Artigos com cores e tamanhos associados apresentam código de barras com 7 dígitos para sua 

identificação, sendo os restantes dígitos para identificar a cor e o tamanho de acordo com a 

máscara definida nos parâmetros da aplicação. 

  

Tamanhos 

Grelha de tamanhos associados ao artigo 

  

Cores 

Palete de cores associadas ao artigo 

  

Stock Mínimo 

Stock de segurança por tamanho 

  

Preço de Custo 

Preço de custo do artigo por tamanho 

  

P.Venda (1) / P.Venda (2) / P.Venda (3) / ... 

Download @ www.idnet.pt | suporte@idnet.pt



 

  21 / 653 
 

Preço de venda 1, 2, 3, etc  do artigo por tamanho 

Compostos 

Informação da composição do artigo. Este separador estará unicamente acessível se o tipo de 

produto for: 

  

 Composto / Conjunto 

 Composto / Fabricado 

 Composto / Associado 

  

Componentes necessários para vender 

Unidades do artigo a que diz respeito a composição definida abaixo 

  

O preço de venda deste artigo é o somatório dos preços de venda dos seus componentes 

O cálculo do preço do artigo corresponderá ao dos seus componentes 

Se não for ativado este campo será  res peitado o preço definido na  ficha  principa l  do artigo  

  

Artigo 

Referência dos componentes do artigo 

  

Descrição 

Descrição dos componentes do artigo 

  

P.Custo 

Preço de custo dos componentes do artigo 

  

Cor 

Cor dos componentes do artigo 

  

Tamanho 

Tamanho dos componentes do artigo 

  

Quant 

Quantidade dos componentes do artigo 

  

Preço de Custo 

Preço de custo do artigo de acordo com a composição definida 

Forn. 

Identificação das referências do fornecedor para o artigo e códigos de barras alternativos. 

  

Introduzir preços 

Preços da grelha com ou sem impostos incluídos 
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Nº Forn. 

Identificação do fornecedor 

  

Fornecedor 

Nome do fornecedor 

  

Refª do Fornecedor 

Referência do artigo pela qual é identificada no fornecedor 

Ao digi tar esta  referência  num documento para  o fornecedor indicado será  assumido o artigo. 

Tamanho 

Tamanho do artigo 

  

P.Custo 

Preço do artigo no fornecedor 

  

Desconto 1 / 2 / 3 

Desconto 1 / 2 /3 do fornecedor para o artigo 

  

Qnt. Mín. 

Campo informativo da quantidade mínima de compra 

  

Data 

Data do último documento de compra do fornecedor 

  

Série 

Série do último documento de compra do fornecedor 

  

Tipo 

Sigla do último documento de compra do fornecedor 

  

Número 

Número do último documento de compra do fornecedor 

  

Ult.Qnt.Forn 

Quantidade registada no último documento de compra do fornecedor 

  

Valor 

Valor do último documento de compra do fornecedor 

  

Na grelha seguinte deverá especificar os diferentes códigos de barras alternativos e/ou packs: 

  

Código de Barras 

Código de barras alternativo pelo qual será identificado o artigo ou pack de artigos 

  

Cor 

Cor a que diz respeito o código de barras alternativo 
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Tam 

Tamanho a que diz respeito o código de barras alternativo 

  

Descrição 

Descritivo do código de barras alternativo 

  

Tipo CB 

Tipo do código de barras alternativo 

  

Quantidade 

Quantidade a que diz respeito o código de barras alternativo 

No caso dos pack’s de artigos serão mencionadas  as  unidades  do pack a  que diz respeito o código de barras  a l ternativo.  

  

P.Pack s/Impostos 

Preço assumido quando registado o código de barras alternativo. 

A nomenclatura  deste campo varia  consoante a  seleção de preços  com ou sem impostos  incluídos .  

Especial 

Informação diversa relativa ao artigo. 

  

Artigo Associado 

Indicação de um artigo a vender sempre que o artigo em questão for vendido 

  

País de Origem 

País de origem do artigo 

  

Peso Bruto 

Peso do artigo em Kg 

  

Altura / Largura / Comprimento 

Dimensões do artigo em termos de altura, largura e comprimento 

  

Ingredientes 

Informação dos ingredientes que compõem o artigo 

  

Mensagem de aviso 

Mensagem a ser apresentada ao utilizador aquando registo do artigo 

  

Observações 

Observações diversas associadas ao artigo 

  

Cód. da Mercadoria 

Código Intrastat da mercadoria 
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Designação 

Descrição do código Intrastat 

  

Região de Origem 

Região Intrastat da mercadoria 

  

Peso Líquido 

Peso líquido da mercadoria 

  

Criado em 

Data de criação do artigo 

  

Posto 

Delegação em que foi criado o artigo 

  

Fitofarmacêutico APV/AV 

Número de autorização de venda. 

Consulte Produtos  Fi tofarmacêuticos  para  mais  informações . 

Obriga a indicar cliente na venda 

Artigo que implica a identificação do cliente ao qual é vendido 

  

Exporta Interface 

Incluído na exportação para Interface 

Para  mais  informações  consulte o manual  do Interface. 

Bloqueado para 

Indicação dos tipos de documentos onde não é possível movimentar o artigo 

Pescado 

Informação específica dos artigos pescado. 

Área funcional  ativada nos  parâmetros  da  apl icação  

Nome Científico 

Nomenclatura científica do pescado 

  

Método de Produção 

Produção do pescado (capturado ou de aquicultura) 

  

Zona de Captura 

Mar onde foi capturado o pescado 

  

Subzona de Captura 

Mar onde foi capturado o pescado 

  

Artes de pesca 

Arte de pesca conforme Anexo III do Regulamento (primeira coluna do quadro) 
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País 

Informação do país 

  

Peso líquido escorrido 

Quantidade de artigo contido na embalagem isento de água de vidragem 

  

Método de conservação 

Método de conservação do pescado 

Contabilidade 

Neste separador é possível definir o grupo de venda e o grupo de compra a que cada artigo 

pertence. 

Para mais informações consulte Grupos de Compra, Grupos de Venda e Contas de grupos por 

omissão para mais informações. 

Preços 

Preços por propriedade. 

Este separador está unicamente ativo se a propriedade associada ao artigo tem a opção Usa 

tabela associada marcada e a opção Preço que se encontra posicionada à frente da propriedade 

está marcada 

  

Linha de Preço 

Linha de preço de venda 

  

Propriedade 

Propriedade a que diz respeito o preço 

  

Valor s/Impostos 

Preço sem impostos incluídos 

  

Valor c/Impostos 

Preço com impostos incluídos 

Campos definíveis 

Dez campos para informação diversa inerente a artigos de determinada família. 

O nome dos  campos  é definido na  tabela  de famíl ias . Para  mais  informações  consulte Famíl ias  

  

  

Famílias 

Agrupamentos de artigos. 
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À direita existem três botões: 

  

Novo 

Criar nova família de artigos.  

Ao criar uma nova família deverá selecionar a família origem. 

Poderá  mudar a  origem de uma famíl ia  cl icando em Mudar Origem 

Cl icando com botão direi to do rato numa famíl ia  será  poss ível  consultar os  artigos  a  ela  associados .  

Gravar 

Gravar a ficha da família em edição 

  

Eliminar 

Eliminar a ficha da família em edição 

  

Relativamente às famílias poderá ser definida a seguinte informação: 

  

Número 

Identificação da família 

Por padrão é atribuída  uma numeração sequencia l .  

  

Nome 

Descrição da família 

  

Geral 

  

Cat. de artigo 

Segundo a proposta de Lei do Orçamento de Estado da 2015 que contempla uma alteração ao 

Decreto-Lei n.º 198/2012, de 24 de Agosto, as empresas com Volume de Negócio superior a 

100.000€ passam a estar obrigadas a comunicar via eletrónica o inventário de 2014 até 31 de 

Janeiro de 2015. Segundo o manual de integração de software fornecido pela AT , na 

informação a comunicar, deverá estar presente o tipo de produto comunicado. Assim sendo, foi 

criado um novo campo na ficha dos Artigos, Famílias e Armazéns . Esta classificação é também 

necessária para a correta contabilização do custo das mercadorias vendidas e matérias 

consumidas. 

  

 M – mercadoria 

 P – matérias-primas 

 P – matérias subsidiárias  

 P – materiais diversos 

 P – embalagens 

 A – produtos acabados e intermédios 

 S – subprodutos 

 S – desperdícios 

 T – produtos e trabalhos em curso 

 X - produtos à consignação a excluir do inventário 

Os artigos  da  categoria  X não serão incluídos  no ficheiro de inventário a  comunicar à  AT  . 
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Margens para preços 

Percentagem para cálculo do preço de venda com base no preço de custo do artigo pertencente à 

família 

  

Tipo (Produto/Serviço/Juro/Portes) 

Classificação dos artigos da família 

  

Desconto máximo 

Desconto máximo permitido para artigos associados à família 

  

Nº de etiquetas 

Número de etiquetas por padrão assumido na impressão de etiquetas de artigos da família 

  

Unidade Base 

Unidade base assumida para os artigos associados à família 

  

Obriga a indicar cliente na venda 

Os artigos associados à família obrigam à identificação do cliente no documento de venda 

Outros dados 

Informação adicional relativa às famílias. 

  

Prop. 1 / Prop. 2 / Prop. 3 

Propriedades assumidas para os artigos associados à família 

  

Período de Garantia 

Informação do período de garantia da família 

  

Campos definíveis 

Dez campos para informação diversa relativa a artigos associados à família 

  

Armazém 

Ficha de armazéns do sistema. 

Poderá consultar os armazéns já criados através da pesquisa        

  

Do lado direito são apresentados os três botões: 

  

Novo 

Criar nova ficha de armazém 

  

Gravar 

Gravar a ficha de armazém em edição 
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Eliminar 

Eliminar a ficha de armazém em edição 

  

Estão disponíveis ainda algumas operações e relatórios a executar a partir da ficha de armazém...  

  

Número 

Identificação do armazém 

Por padrã o é atribuída  uma numeração sequencia l . 

  

Descrição 

Nome do armazém 

  

Morada 

Morada do armazém 

  

Cód. Postal 

Código postal 

  

País 

País 

  

Distrito 

Distrito no qual está inserido o armazém 

  

Concelho 

Concelho em que se insere o armazém 

  

Cat. de artigo 

Segundo a proposta de Lei do Orçamento de Estado da 2015 que contempla uma alteração ao 

Decreto-Lei n.º 198/2012, de 24 de Agosto, as empresas com Volume de Negócio superior a 

100.000€ passam a estar obrigadas a comunicar via eletrónica o inventário de 2014 até 31 de 

Janeiro de 2015. Segundo o manual de integração de software fornecido pela AT , na 

informação a comunicar, deverá estar presente o tipo de produto comunicado. Assim sendo, foi 

criado um novo campo na ficha dos Artigos, Famílias e Armazéns . Esta classificação é também 

necessária para a correta contabilização do custo das mercadorias vendidas e matérias 

consumidas. 

  

 M – mercadoria 

 P – matérias-primas 

 P – matérias subsidiárias  

 P – materiais diversos 

 P – embalagens 

 A – produtos acabados e intermédios 

 S – subprodutos 

 S – desperdícios 

 T – produtos e trabalhos em curso 
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 X - produtos à consignação a excluir do inventário 

Os artigos  da  categoria  X não serão incluídos  no ficheiro de inventário a  comunicar à  AT  . 

  

Unidades de medida 

Unidades de medida para associação aos produtos. 

  

Poderá consultar as unidades de medida já criadas através das pesquisas ou pelas setas de 

navegação  

  

Do lado direito são apresentados os três botões: 

  

Novo 

Criar nova unidade  

  

Gravar 

Gravar a unidade em edição 

  

Eliminar 

Eliminar a unidade em edição 

  

Relativamente às unidades de medida poderá configurar: 

  

Sigla 

Identificação da unidade de medida 

  

Descrição 

Nome da unidade de medida 

  

Decimais 

Número de decimais usados 

  

Unidade britânica 

Unidade britânica 

  

Conversão para unidade base 

Valores em relação à unidade base 

  

Fórmula 

Fórmula de cálculo da unidade de medida 

  

Propriedades 

As propriedades são então basicamente valores ou gamas que se associam aos produtos. Para 

uma melhor compreensão, “propriedade” deverá ser entendida como toda e qualquer 
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informação/valor/chave que se pretenda indicar num ou em vários produtos, como por exemplo, 

um lote, um número de série, um IMEI, uma cor, um tamanho, um material, etc… 

  

As propriedades podem ser associadas/indicadas no momento da compra / entrada de stock, no 

momento da venda / saída de stock, ou em ambos os casos, podendo cada propriedade 

solicitarum máximo de três chaves e dois campos do tipo data (validade e produção). 

De salientar ainda, que cada produto pode possuir no máximo três propriedades. 

  

Para  mais  informações  relativamente à  gestão de propriedades  consulte Propriedades  de Artigos  

Grupos de artigos 

Possibilidade de criar grupos de artigos que depois podem ser usados nos artigos do tipo 

composto/conjunto.  

Uma vez definidos os grupos, na ficha do composto bastará selecionar a opção Grupo de artigos 

e indicar o grupo pretendido 

  

Aquando da movimentação o utilizador deverá selecionar um dos artigos para movimentar 

   

Cores 

Palete de cores disponíveis para associação aos produtos. 

  

Número 

Identificação da cor. Por padrão é atribuída uma numeração sequencial. 

  

Nome 

Nome da cor 

  

Cor 

Exemplo da cor 

  

Para  mais  informações  consulte Gestão de Cores  e Tamanhos . 

Tamanhos 

Tamanhos disponíveis para associação aos produtos. 

  

Número 

Identificação do tamanho. Por padrão é atribuída uma numeração sequencial. 

  

Nome 

Nome do tamanho. 

  

Para  mais  informações  consulte Gestão de Cores  e Tamanhos  
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Embalagens Retornáveis 

Estes artigos do tipo Embalagem Retornável devem ser lançados sempre que sejam cobradas 

ou descontadas embalagens retornáveis. 

Os valores das embalagens retornáveis será considerado para o cálculo do campo 

Deduções/Adições do separador Totais dos documentos 

Não será possível o registo de documentos de compra e venda que contenham unicamente l inhas de artigos  do tipo embalagem 

retornável  

  

Imaginemos a faturação de 1 tara no valor de 10€... 
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Estes artigos serão tidos em consideração apenas para cálculo do valor a pagar do documento e 

os descontos globais não irão afetar o valor das embalagens retornáveis. 

Em termos  de SAFT e comunicação de documentos de transporte, estes artigos não serão exportados como linhas  do documento 

(SAFT mensal, SAFT de auditoria e comunicação de documentos de transporte via SAFT ou WebService); apenas serão considerados 

para  o va lor indicado no campo PaymentAmount do SAFT. 

Devolução de embalagens retornáveis 

Para devolver embalagens retornáveis, deverá lançar o artigo configurado como Embalagem 

Retornável com quantidade a negativo; no entanto, para que seja possível finalizar o documento, 

o documento deverá conter, para além dos artigos do tipo Embalagem Retornável, artigos 

"normais". 

Não será possível o registo de documentos de venda que contenham unicamente linhas de artigos do tipo embalagem retornável  

  

Mesmo que sejam lançados a negativo os artigos do tipo Embalagem Retornável, ao contrário do 

que acontece com os restantes tipos de artigos, não será despoletado o assistente de criação de 

notas de crédito, isto é, os valores de embalagens retornáveis transacionados serão unicamente 

usados para o cálculo do valor a pagar. 

  

Caso exista a necessidade de devolver unicamente embalagens retornáveis, isto é,  sem que 

exista qualquer movimentação de um outro tipo de produto, deverá ser criado um novo documento 

de venda para o efeito. Esse documento de venda, deverá ser criado com natureza Interno-

Def.Utilizador, que afete conta corrente e que dê Saída de Caixa: 
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Para além disso, uma vez que o este documento irá dar entrada em stock das embalagens 

retornáveis, deverá certificar-se que tem configurada a opção Entrada nos campos Existência do 

artigo e Quantidade disponível no separador Descritivos do documento: 
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IVA 

De acordo com o nº6, alínea d do artigo 16º do código de IVA, as embalagens retornáveis, não 

serão alvo de IVA pelo que, aquando da criação de um artigo deste tipo, o campo Imposto da ficha 

de artigo estará inativo e não serão calculado imposto aquando da sua movimentação. 

Para mais informações, consulte o artigo 16 do CIVA ou Inf. n.º 466, do SIVA, de 85.12.09. 

Linhas gravadas/impressas no final do documento 

Os artigos do tipo Embalagem retornável, serão sempre gravados/impressos depois dos 

restantes artigos, isto é, sempre que um documento que contém embalagens retornáveis seja 

gravado, as linhas nele contidas irão ser reordenadas de forma a que os artigos do tipo 

embalagem retornável fiquem no final do documento. 

Dias para devolução 

Ainda segundo o Inf. n.º 466, do SIVA, de 85.12.09 “A ausência de retorno das embalagens do 

cliente nos prazos e nas condições acordadas, determina que se considerem efetivamente 

vendidas e como tal, sejam tributadas, procedendo-se também nessa altura ao registo 
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contabilístico da venda”; assim, deverá primeiramente definir nos parâmetros da aplicação o 

número de Dias para devolução das embalagens retornáveis: 

  

 
  

O número de dias indicado neste parâmetro será usado para calcular a data impressa no 

documento como data limite de devolução: 

  

 
  

Conta corrente 

Sempre que um documento que contenha linhas de artigos do tipo Embalagem retornável é 

terminado a crédito, em conta corrente serão mostradas duas linhas: uma para as linhas de 

embalagens retornáveis e outra linha para as restantes linhas do documento. 

  

Seguindo o exemplo anterior de faturação de 1 tara no valor de 10€ e cinco bebidas no valor de 5€ 

+ IVA  ... 

  

Ao finalizar este documento a crédito, será considerado em conta corrente uma linha para as 

embalagens retornáveis e outra linha para os restantes tipos de artigos:  
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Sempre que seja selecionado um tipo de pagamento com prestações, o número de prestações  criadas  na  conta  corrente será  

sempre o número de prestações  indicadas  no pagamento mais  uma prestação para  as  embalagens  retornáveis .  

Impressão 

Novas variáveis de impressão: 

  

 Corpo.Produto.Tipo = Tipo de artigo 

Esta variável passa a estar sempre disponível. 

  

Valores disponíveis: 

 0: Normal 

 1: Serviço 

 2: Edição 

 4: Composto/Conjunto 

 6: Composto/Fabricado 

 7: Composto/Associado 

 10: Juro 

 11: Portes 

 12: Adiantamento 

 13: Contrato 

 14: Desconto “rappel” 

 15: Franquia 

 16: Embalagem retornável 

  
 Rodape.Totais.Caucao.EmbalagensRetornaveis.Valor = valor da caução/adição da 

embalagem retornável 
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 Rodape.Totais.Deducao.EmbalagensRetornaveis.Valor =  valor da devolução/dedução 

da embalagem retornável 

  

Relatórios 

Em Análise - Análise de Stocks - Embalagens retornáveis poderá emitir o balancete de 

embalagens retornáveis ou emitir um extrato de movimentos de embalagens retornáveis: 

  

Balancete de embalagens retornáveis  

Poderá imprimir uma página por cliente, bastando que para tal, nos pedidos do mapa, marque a 

opção Quebra de página por cliente. 

  

 Movimentos de embalagens retornáveis: relatório que, entre datas, descrimina 

movimento a movimento/documento a documento, as entradas e saídas dos artigos do tipo 

embalagem retornável. 

  

Serão unicamente considerados para estes relatórios os artigos do tipo Embalagem retornável 

que tenham originado movimentação de stock. 

  

Nestes relatórios serão evidenciadas as embalagens retornáveis caucionadas e emprestadas 

sendo consideradas: 

  

 Caucionada: artigo do tipo embalagem retornável movimentado com preço unitário; 

 Emprestada: artigo do tipo embalagem retornável movimentado a preço 0 (zero) sendo 

por isso considerado um empréstimo. 

Produtos Fitofarmacêuticos 

Vulgarmente denominados de pesticidas, os produtos fitofarmacêuticos são produtos destinados à 

defesa das plantas e da produção agrícola, e a sua comercialização tem que respeitar algumas 

regras. O Decreto Lei 26/2013 regulamenta a distribuição, venda e aplicação para uso profissional 

destes produtos e adjuvantes. 

Configuração 

Configuração do Sistema 

A comercialização de produtos fitofarmacêuticos pressupõe algumas parametrizações prévias… 

Parâmetros 

Nos parâmetros da aplicação deverá ser ativada área funcional Fitofarmacêuticos e definido o 

Número de autorização do exercício de atividade  
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Artigos 

Todos os artigos fitofarmacêuticos têm que apresentar um número de autorização de venda. 

Este número deverá ser definido na ficha do artigo – separador Especial – campo 

Fitofarmacêutico APV/AV 

  

 

Clientes/Fornecedores 

Na ficha dos clientes e fornecedores que comercializam este tipo de artigos deverá constar o 

respetivo número de autorização de venda – tabulador Outros Dados – campo Nº autorização 

venda Fitofarmacêuticos 

  

Download @ www.idnet.pt | suporte@idnet.pt



 

  39 / 653 
 

 
  

  

Layout's impressão 

Os documentos de venda e compra de produtos fitofarmacêuticos deverão conter: 

  

 Número de autorização para exercício desta atividade  

 Número de autorização do adquirente ou o número do aplicador dos produtos 

 Número de autorização do artigo 

  

A aplicação distribui um layout para impressão de documentos de venda e compra, já 

devidamente configurado – Factura Sage(1).LST  

Caso pretenda usar outros modelos de impressão certifique-se que os mesmos contemplam esta 

informação. 

  

As variáveis disponíveis são: 

  

 Corpo.Produto.Fitofarmaceuticos.NumeroAutorizacaoVenda: para impressão no corpo do 

documento do nº autorização configurado na ficha do artigo 

 Cabecalho.Cliente.Fitofarmaceuticos.IdentificaoAplicador: para impressão do nº de 

autorização do aplicador caso o cliente não possua um nº de autorização 

 Cabecalho.Cliente.Fitofarmaceuticos.AutorizacaoAtividadeAdquirente: para impressão do 

nº de autorização definido na ficha do cliente/fornecedor 

 Empresa.Fitofarmaceuticos.AutorizacaoAtividade: para impressão do número de 

autorização da empresa para o exercício desta atividade 
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Movimentação 

Registo de documentos de compra 

O registo dos artigos fitofarmacêuticos decorre normalmente, no entanto, ao gravar o documento 

será verificado se está definido um fornecedor com nº de autorização pré-definido na sua ficha, e 

em caso negativo, não será possível gravar o documento sendo apresentada a seguinte 

mensagem ao utilizador. 

  

 
  

Registo de documentos de venda 

Assim como nos documentos de compra, o registo de artigos fitofarmacêuticos em documentos de 

venda decorre normalmente. Ao gravar o documento será verificado se está definido o nome da 

entidade adquirente, sendo despoletado o aviso ao utilizador em caso negativo 

  

 
  

Além do nome do cliente, será ainda verificado se este tem definido na sua ficha o nº de 

autorização de venda de artigos fitofarmacêuticos, e, caso não conste, será solicitada a introdução 

do nº de identificação do aplicador. 

A venda de artigos fitofarmacêuticos não poderá ser efetuada em fatura simplificada, uma vez que, segundo ao art 10º do Decre to 

Lei  26/2013, deverá constar o nome do comprador e não apenas o seu nº de identificação f i sca l , pelo que será  apresentada a  

seguinte mensagem ao uti l i zador caso o faça, não sendo poss ível  fina l i zar o documento.  
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Entidades 

Configurações relativas a diversas entidades do sistema. 

Clientes 

Identificação completa dos clientes, isto é, entidades compradoras de mercadorias, produtos e 

serviços. 

   

Poderá consultar os clientes já criados através das pesquisas ou pelas setas de navegação. 

Poderá ainda obter diretamente os dados do cliente usando o botão para obter os dados do leitor 

de cartão de cidadão. 

  

Do lado direito são apresentados os três botões: 

  

Novo 

Criar nova ficha de cliente 

  

Gravar 

Gravar a ficha de cliente em edição 

  

Eliminar 

Eliminar a ficha de cliente em edição 

  

Estão disponíveis ainda algumas operações e relatórios a executar a partir da ficha de cliente...  

  

Fotografia 

Associação de uma fotografia à ficha de cliente 

  

Comentários 

Inserção de comentários organizados por temas 

  

Campos extra 

Inserção de informação extra associada à ficha de cliente 

  

Mensagens 

Mensagens a apresentar aquando registo de documentos para o cliente em questão 

  

Download @ www.idnet.pt | suporte@idnet.pt



 

  42 / 653 
 

Extrato 

Consulta do extrato de c/c de cliente 

  

Acumulado 

Consulta do saldo acumulado do cliente 

  

Faturas 

Consulta de documentos emitidos para o cliente  

  

Linhas faturas 

Consulta das linhas de documentos emitidos para o cliente 

  

Etiqueta 

Imprimir etiqueta do cliente 

Deverá  criar o modelo de etiqueta  de cl ientes  em Alterar Modelos  de Impressão 

Exportar para Outlook 

Exportar os dados do cliente criando um registo com o contacto no Outlook 

  

Copiar para clipboard 

Copiar para o clipboad os dados do cliente 

  

Exportar ficha 

Exportar a ficha de cliente para ficheiro 

  

Importar ficha 

Importar a ficha de cliente 

  

A informação da ficha de cliente está distribuída por diversos separadores:  

  

 Geral 

 Outros dados 

 Moradas 

 Contactos 

 Contas 

 Avenças 

 Encomendas 

 Contactos 

Separador Geral 

Informação principal da ficha de cliente... 

  

Número 

Nº de identificação do cliente 

Por padrão é atribuída  uma numeração sequen cia l . 

Nome 
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Nome do cliente 

  

Últ 

Último documento de venda emitido ao cliente e respetiva data 

  

Saldo 

Saldo de c/c 

  

Morada 

Morada do cliente 

  

Cod. Postal 

Código postal do cliente 

  

Contribuinte 

Número de identificação fiscal 

 Usando o botão será  poss íve l  obter os  dados  da  entidade obtidos  em através  do s i te 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/. 

 A a l teração do NIF para  cl ientes  com documentos  emitidos  é poss ível  apenas  se o uti l i zador for A dminis trador 

País 

Nacionalidade 

  

Distrito 

Distrito a que pertence o cliente 

  

Concelho 

Concelho em que está inserido o cliente 

  

Agrupamento 

Agrupamento de clientes 

  

Telefone 1 

Número de telefone contacto  

  

Telefone 2 

Número de telefone contacto  

  

Telefone 3 

Número de telefone contacto  

  

Telefone 4 

Número de telefone contacto  

  

Fax 

Número de fax 
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Móvel 1 

Número de telemóvel 

  

Móvel 2 

Número de telemóvel 

  

E-mail 

Endereço de e-mail 

  

Web 

Endereço web 

  

Grupo 

Grupo ao qual pertence o cliente 

  

Desc.Linha 

Percentagem de desconto nos produtos 

  

Desc.Global 

Percentagem de desconto global 

  

Cliente desde 

Data de início das relações comerciais com o cliente 

  

Cheques 

Cheques em carteira 

  

Vendedor 

Vendedor associado ao cliente 

  

Zona 

Zona a que pertence o cliente 

  

Transporte 

Tipo de transporte associado ao cliente 

  

Impostos 

Imposto por entidade associado ao cliente 

  

Pagamento 

Tipo de pagamento normalmente usado pelo cliente 

  

Desc. Pagam 

Tabela de desconto de pagamento do cliente 

  

Modalidade 

Modalidade de pagamento normalmente usada pelo cliente 
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Preços 

Linha de preço assumida por padrão na emissão de documentos 

Separador Outros dados 

Alguns dados relativos ao cliente... 

  

Contabilidade 

Número de cliente para ligação à contabilidade 

  

Tipo de relação 

Tipo de relação do cliente com a empresa 

  

Suj. Passivo 

Tipo de sujeito passivo 

  

Limite de crédito 

Limitação de crédito do cliente.  Estão disponíveis os seguintes tipos: 

  

 Cancelado: cliente sem crédito. 

 Valor: se o limite de crédito é definido em valor 

 Dias: se o limite de crédito é definido em dias 

Os l imites  de crédito Valor e Dias podem ser usado em s imultâneo. 

Valor 

Valor para limite de crédito 

  

Moeda 

Moeda relativa ao valor definido como limite de crédito 

  

Dias 

Número de dias para limite de crédito 

  

Bloqueado 

Ativação do bloqueio de cliente impedindo dessa forma a sua movimentação 

  

Documento Padrão 

Documento de módulo de Interface 

  

Processa Intrastat 

Ativação do processamento Intrastat para este cliente 

  

Porto/Aeroporto 

Porto/Aeroporto assumido no processamento intrastat 

  

B.Identidade 
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Número do cartão de cidadão ou bilhete de identidade 

  

Data Nasc 

Data de nascimento  

  

Cód. Cartão 

Código de cartão de cliente. 

O código aqui indicado poderá ser lançado no campo da referência do artigo na  grelha  de m ovimentação e será  identi ficado 

imediatamente o cl iente. 

Retenção 

Ativação da retenção na fonte para o cliente 

  

Taxa 

Taxa de retenção na fonte 

  

IVA - Regime de caixa 

Indicação de cliente no Regime de IVA de Caixa e respetiva data de adesão 

  

Observações 

Informação adicional do cliente 

  

Nº autorização venda Fitofarmacêuticos 

Número de autorização de aquisição de produtos Fitofarmacêuticos  

Consulte Produtos  fi tofarmacêuticos  para  mais  informações . 

  

Emissão do documento 

Forma como se pretende que sejam emitidos os documentos deste cliente 

 O tipo de emissão definido na ficha do cliente terá  prioridade relativamente à  definição do tipo de emissão na  série dos  

documentos . 

A emissão poderá ser: 

  

 Indiferente: usa outra configuração existente Ex: configuração na série de documento 

 Envio PDF por email 

 Exportação para ficheiro PDF. Os ficheiros serão gravados na diretoria indicada no campo 

Pasta de exportação documentos PDF em Configuração de Postos 

  

Inativo 

Marcação de cliente inativo. 

Separador Moradas 

Moradas alternativas do cliente... 

  

Número 

Identificação do registo de morada 
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Por padrão é atribuída  uma numeração sequencia l .  

Tipo de Morada 

Classificação da morada 

Este campo será  usado para  a  impressão das  moradas .  

Morada 

Morada completa 

  

Cód. Postal 

Código postal da morada 

  

País 

Identificação do país da morada 

  

Distrito 

Distrito a que pertence a morada  

  

Concelho 

Concelho em que está inserida a morada 

  

Envio de Correspondência 

Ativação de morada para envio de correspondência 

Separador Contactos 

Contactos associados ao cliente... 

  

Número 

Identificação do contacto 

Por padrão é atribuída  uma numeração sequencia l .  

Nome 

Nome do contacto 

  

B.Ident 

Número do bilhete de identidade ou cartão de cidadão 

  

Data Nasc 

Data de nascimento do contacto 

  

Cargo 

Cargo do contacto na empresa 

  

Observações 

Informação adicional 

  

Telefones 
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Números de telefone contacto diferenciados por tipos 

  

Correio Eletrónico 

Endereços de e-mail diferenciados por tipos 

Separador Contas 

Contas bancárias associadas ao cliente... 

  

Número 

Identificação da conta bancária 

Por padrão é atribuída  uma numeração sequencia l .  

Descrição 

Descritivo da conta bancária 

  

País da conta 

País a que pertence 

  

Moeda 

Moeda da conta bancária 

  

NIB 

Número de identificação bancária 

  

O formato da conta bancária varia consoante o país à qual pertence a conta. Por exemplo, em 

Itália, o 1º dígito da conta é um check-digit alfanumérico, no Reino Unido, o código do banco é 

alfanumérico, em França, a conta bancária tem uma letra… Estes são apenas alguns exemplos 

que diferem do formato de conta bancária Português, mas existem muitos outros como Geórgia, 

Catar, Brasil, etc… 

Ao definir uma conta bancária, consoante o país selecionado, será aplicado o formato respetivo, 

permitindo desta forma parametrizar as contas dos diversos países. 

  

Banco 

Nome do banco a que pertence a conta bancária 

  

Swift 

Swift do banco 

  

IBAN 

Número internacional de identificação bancária (International Bank Account Number) 

Separador Avenças 

Avenças associadas ao cliente... 

  

Avença 
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Descritivo da avença 

  

A criar 

Tipo de documento a ser gerado pelo processamento da avença 

  

Colocar em preparação 

Permite emitir a avença, criando um documento em preparação. 

Caso a  avença esteja  configurada para  converter documentos , não será  poss ível  colocar o documento em preparação.  

A Converter 

Tipo de documento a converter aquando processamento da avença 

  

Incluir linhas com indicação  do documento origem 

Sempre que o campo anterior estiver preenchido e algum exista algum documento a converter, na 

geração do documento será incluída uma linha de texto identificando o(s) documento(s) 

convertido(s) 

  

Periodicidade 

Indicação da periodicidade da avença e dias de processamento 

  

Datas de processamento 

Data de início, data de fim, data da próxima e última avença 

  

Pagamento 

Pagamento associado ao documento gerado pela avença 

  

Transporte 

Tipo de transporte associado ao cliente 

  

Carga 

Local de carga do documento 

  

Descarga 

Local de descarga do documento 

  

Morada 

Morada do documento gerado. Quando não é indicada morada - "-1" - o documento será gerado 

para a morada do cliente definida na ficha. 

  

No separador Artigos deve indicar os artigos a incluir na avença e Armazém de saída (armazém 

assumido para saída de artigos aquando processamento da avença) 

  

À direita é apresentada a barra com as opções possíveis: 

  

Novo 

Criar nova avença 
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Gravar 

Gravar eventuais alterações efetuadas à avença 

  

Eliminar 

Eliminar a avença 

  

Importa avença 

Importar avença de um determinado cliente para o cliente em uso 

  

Exportar 

Copiar a avença em visualização para um ou vários clientes 

Separador Encomendas 

Análise de encomendas do cliente... 

  

Data Inicial 

Data de início do intervalo de tempo a analisar 

  

Data Final 

Data de fim do intervalo de tempo a analisar 

  

Documento 

Tipo de documento objeto de análise 

  

Estado 

Estado do documento. Estão disponíveis os estados: Todos, Convertidos e Por converter. 

  

Atualizar 

Botão de atualização de registos 

Separador Contratos 

Análise de contratos do cliente... 

  

Data Inicial 

Data de início do intervalo de tempo a analisar 

  

Data Final 

Data de fim do intervalo de tempo a analisar 

  

Estado 

Estado dos contratos a analisar. Estão disponíveis os estados Todos, Ativos, Completos, Inativos 

e Creditados 

  

Atualizar 

Botão de atualização de registos 
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Consulte Gestão de Contratos  para  mais  informações  acerca  dos  contratos . 

Comentários 

Opção que permite a criação de notas, agrupadas por temas para os clientes, fornecedores, 

outros devedores/credores e bancos.. 

  

Este ecrã mostra os comentários criados para o cliente/fornecedor em edição. Do lado direito 

encontram-se disponíveis as diversas opções a realizar sobre os comentários. 

  

Poderá selecionar, na combo-box, um tema específico ou então escolher a opção (Todos) para 

que sejam mostrados todos os comentários. 

Poderá criar, alterar ou eliminar os temas, usando para isso o botão Editar temas 

Criar novo comentário 

Para criar um novo comentário deverá clicar no botão Novo e preencher os dados 

  

Nº Ordem 

Número que identifica o comentário. 

  

Data 

Data e hora do comentário.  

  

Tema 

Tema do comentário. 

  

Assunto e texto 

Assunto e texto do comentário. 

Formatação do campo de texto 

  

O texto do comentário pode ser inserido/alterado/formatado usando as seguintes opções: 

  

 Desfazer 

 Refazer 

 Cortar 

 Copiar 

 Colar 

 Inserir no texto a data do dia (por exemplo 5 de agosto de 2015) 

 Inserir a hora atual no formato <hh>:<mm><ss> (por exemplo 15:17:31) 

 Tipo, tamanho e formatação da letra do comentário 

 Formatação do texto de comentário 

  

Editar um comentário 

Para editar um comentário deverá selecioná-lo na lista e clicar no botão Editar. 

Imprimir a listagem de comentários  

Através do botão Imprimir, poderá emitir a listagem de comentários de clientes/fornecedores. 
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Eliminar um comentário 

Para eliminar um comentário deverá selecioná-lo na lista e clicar no botão Eliminar. 

  

  

Fornecedores 

Identificação completa dos fornecedores da empresa, isto é, entidades vendedoras de 

mercadorias, produtos e serviços. 

  

Poderá consultar os fornecedores já criados através das pesquisas ou pelas setas de navegação  

    

Poderá ainda obter diretamente os dados do fornecedor usando o botão para obter os dados do 

leitor de cartão de cidadão. 

  

Do lado direito são apresentados os três botões: 

  

Novo 

Criar nova ficha de fornecedor 

  

Gravar 

Gravar a ficha de fornecedor em edição 

  

Eliminar 

Eliminar a ficha de fornecedor em edição 

  

Estão disponíveis ainda algumas operações e relatórios a executar a partir da ficha de 

fornecedor...  

  

Fotografia 

Associação de uma fotografia à ficha de fornecedor 

  

Comentários 

Inserção de comentários organizados por temas 

  

Campos extra 

Inserção de informação extra associada à ficha de fornecedor 

  

Mensagens 

Mensagens a apresentar aquando registo de documentos para o fornecedor em questão 

  

Extrato 

Consulta do extrato de c/c de fornecedor 

  

Acumulado 
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Consulta do saldo acumulado do fornecedor 

  

Faturas 

Consulta de documentos emitidos para o fornecedor 

  

Linhas faturas 

Consulta das linhas de documentos emitidos para o fornecedor 

  

Etiqueta 

Imprimir etiqueta do fornecedor 

Deverá  criar o modelo de etiqueta  em Alterar Modelos  de Impressão 

Exportar para Outlook 

Exportar os dados do fornecedor criando um registo com o contacto no Outlook 

  

Copiar para clipboard 

Copiar para o clipboad os dados do fornecedor. 

  

Exportar ficha 

Exportar a ficha de fornecedor para ficheiro 

  

Importar ficha 

Importar a ficha de fornecedor 

  

A informação da ficha de fornecedor está distribuída por diversos separadores:  

  

 Geral 

 Outros dados 

 Moradas 

 Contactos 

 Contas 

 Encomendas 

Separador Geral 

Informação principal da ficha de fornecedor... 

  

Número 

Nº de identificação do fornecedor 

Por padrão é atribuída  uma numeração sequencia l . 

Nome 

Nome do fornecedor 

  

Morada 

Morada do fornecedor 
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Cod. Postal 

Código postal do fornecedor 

  

Contribuinte 

Número de identificação fiscal 

 Usando o botão será  poss ível  obter os  dados  da  entidade obtidos  em através  do s i te 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/. 

País 

Nacionalidade 

  

Distrito 

Distrito a que pertence o fornecedor 

  

Concelho 

Concelho em que está inserido o fornecedor 

  

Agrupamento 

Agrupamento de fornecedor 

  

Telefone 1 

Número de telefone contacto  

  

Telefone 2 

Número de telefone contacto  

  

Telefone 3 

Número de telefone contacto  

  

Telefone 4 

Número de telefone contacto  

  

Fax 

Número de fax 

  

Móvel 1 

Número de telemóvel 

  

Móvel 2 

Número de telemóvel 

  

E-mail 

Endereço de e-mail 

  

Web 

Endereço web 
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Zona 

Zona a que pertence o fornecedor 

  

Impostos 

Imposto por entidade associado ao fornecedor 

  

Pagamento 

Tipo de pagamento normalmente usado pelo fornecedor 

  

Desc. Pagam. 

Tabela de desconto de pagamento do fornecedor 

  

Modalidade 

Modalidade de pagamento normalmente usada pelo fornecedor 

  

Código de cliente no fornecedor 

nº de cliente na aplicação do fornecedor 

  

Retenção 

Ativação da retenção na fonte para o fornecedor 

  

Taxa 

Taxa de retenção na fonte 

  

Desc.Linha 

Percentagem de desconto nos produtos 

  

Imposto incluído 

Parametrização padrão para o registo de documentos deste fornecedor  

  

Incluir portes na conta corrente 

Ao registar um documento deste fornecedor em c/c deverá ser incluído o valor de portes 

  

Fornecedor desde 

Data de início da relação comercial com o fornecedor 

  

Última compra 

Data do último documento de compra deste fornecedor registado no sistema 

  

Último documento 

Último documento de compra deste fornecedor registado no sistema 

  

Saldo 

Saldo de c/c do fornecedor 
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Separador Outros dados 

Alguns dados relativos ao fornecedor... 

  

Contabilidade 

Número de cliente para ligação à contabilidade 

  

Tipo Suj. Passivo 

Tipo de sujeito passivo 

  

Série para autofaturação 

Série de documentos para registo de documentos em nome do fornecedor 

Consulte Autofaturação para  mais  informações . 

Tipo de relação 

Tipo de relação do fornecedor com a empresa 

  

Descontos por família 

Grelha de descontos para famílias de produtos 

  

Processa Intrastat 

Ativação do processamento Intrastat para este fornecedor 

  

Porto/Aeroporto 

Porto/Aeroporto assumido no processamento intrastat 

  

Compras P.Unit decimais 

Nº de casas decimais para o preço unitário no registo de documento de compra do fornecedor 

  

Contabilidade 

Nº de fornecedor para ligação contabilidade 

  

Observações 

Informação adicional do fornecedor 

  

Nº autorização venda Fitofarmacêuticos 

Número de autorização de comercialização de produtos Fitofarmacêuticos  

Consulte Produtos  fi tofarmacêuticos  para  mais  informações . 

  

Inativo 

Marcação de fornecedor inativo. 

  

Bloqueado 

Ativação do bloqueio de fornecedor impedindo dessa forma a sua movimentação 
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Separador Moradas 

Moradas alternativas do fornecedor... 

  

Número 

Identificação do registo de morada 

Por padrão é atribuída  uma numeração sequencia l .  

Tipo de Morada 

Classificação da morada 

  

Morada 

Morada completa 

  

Cód. Postal 

Código postal da morada 

  

País 

Identificação do país da morada 

  

Distrito 

Distrito a que pertence a morada  

  

Concelho 

Concelho em que está inserida a morada 

  

Envio de Correspondência 

Ativação de morada para envio de correspondência 

Separador Contactos 

Contactos associados ao fornecedor... 

  

Número 

Identificação do contacto 

Por padrão é atribuída  uma numeração sequencia l . 

Nome 

Nome do contacto 

  

B.Ident. 

Número do bilhete de identidade ou cartão de cidadão 

  

Data Nasc. 

Data de nascimento do contacto 

  

Cargo 

Cargo do contacto na empresa 
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Observações 

Informação adicional 

  

Telefones 

Números de telefone contacto diferenciados por tipos 

  

Correio Eletrónico 

Endereços de e-mail diferenciados por tipos 

Separador Contas 

Contas bancárias associadas ao fornecedor... 

  

Número 

Identificação da conta bancária 

Por padrão é atribuída  uma numeração sequen cia l . 

Descrição 

Descritivo da conta bancária 

  

País da conta 

País a que pertence 

  

Moeda 

Moeda da conta bancária 

  

NIB 

Número de identificação bancária 

O formato da conta bancária varia consoante o país à qual pertence a conta. Por exemplo, em 

Itália, o 1º dígito da conta é um check-digit alfanumérico, no Reino Unido, o código do banco é 

alfanumérico, em França, a conta bancária tem uma letra… Estes são apenas alguns exemplos 

que diferem do formato de conta bancária Português, mas existem muitos outros como Geórgia, 

Catar, Brasil, etc… 

Ao definir uma conta bancária, consoante o país selecionado, será aplicado o formato respetivo, 

permitindo desta forma parametrizar as contas dos diversos países. 

  

Banco 

Nome do banco a que pertence a conta bancária 

  

Swift 

Swift do banco 

  

IBAN 

Número internacional de identificação bancária (International Bank Account Number) 
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Separador Encomendas 

Análise de encomendas do fornecedor... 

  

Data Inicial 

Data de início do intervalo de tempo a analisar 

  

Data Final 

Data de fim do intervalo de tempo a analisar 

  

Documento 

Tipo de documento objeto de análise 

  

Estado 

Estado do documento. Estão disponíveis os estados: Todos, Convertidos e Por converter. 

  

Atualizar 

Botão de atualização de registos 

Comentários 

Opção que permite a criação de notas, agrupadas por temas para os clientes, fornecedores, 

outros devedores/credores e bancos.. 

  

Este ecrã mostra os comentários criados para o cliente/fornecedor em edição. Do lado direito 

encontram-se disponíveis as diversas opções a realizar sobre os comentários. 

  

Poderá selecionar, na combo-box, um tema específico ou então escolher a opção (Todos) para 

que sejam mostrados todos os comentários. 

Poderá criar, alterar ou eliminar os temas, usando para isso o botão Editar temas 

Criar novo comentário 

Para criar um novo comentário deverá clicar no botão Novo e preencher os dados 

  

Nº Ordem 

Número que identifica o comentário. 

  

Data 

Data e hora do comentário.  

  

Tema 

Tema do comentário. 

  

Assunto e texto 

Assunto e texto do comentário. 

Formatação do campo de texto 
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O texto do comentário pode ser inserido/alterado/formatado usando as seguintes opções: 

  

 Desfazer 

 Refazer 

 Cortar 

 Copiar 

 Colar 

 Inserir no texto a data do dia (por exemplo 5 de agosto de 2015) 

 Inserir a hora atual no formato <hh>:<mm><ss> (por exemplo 15:17:31) 

 Tipo, tamanho e formatação da letra do comentário 

 Formatação do texto de comentário 

  

Editar um comentário 

Para editar um comentário deverá selecioná-lo na lista e clicar no botão Editar. 

Imprimir a listagem de comentários  

Através do botão Imprimir, poderá emitir a listagem de comentários de clientes/fornecedores. 

  

Eliminar um comentário 

Para eliminar um comentário deverá selecioná-lo na lista e clicar no botão Eliminar. 

  

  

Outros Devedores/Credores 

Registo de outras entidades que não clientes, fornecedores ou vendedores. 

  

Poderá consultar os outros devedores / credores já criados através das pesquisas ou pelas setas 

de navegação               

Poderá ainda obter diretamente os dados do outro devedor / credor usando o botão para obter os 

dados do leitor de cartão de cidadão. 

  

À direita existem três botões: 

  

Novo 

Criar novo outro devedor/credor 

  

Gravar 

Gravar o outro devedor/credor em edição 

  

Eliminar 

Eliminar o devedor/credor em edição 

  

Tem ainda disponível as opções: 
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Opções 

Comentários 

Criar comentários para o outro devedor/credor, agrupados por temas. 

Sempre que existam comentários para o outro devedor/credor em edição, será mostrado o botão ao lado das setas de navegação  

  

Campos Extra 

Acesso as campos extra do outro devedor/credor. 

  

Relatórios 

Extrato 

Emite o extrato de conta corrente do outro devedor/credor 

  

Acumulados 

Emite o saldo acumulado do outro devedor/credor 

  

Os dados de outros devedores / credores são distribuídos por diversos tabuladores. 

  

Geral 

Dados gerais relativos ao outro devedor / credor. 

  

Número 

Identificação do outro devedor / credor 

Por padrão é atribuída  uma numeração sequencia l .  

  

Nome 

Nome do outro devedor / credor 

  

Morada 

Morada do cliente 

  

Cod. Postal 

Código postal do outro devedor / credor 

  

Contribuinte 

Número de identificação fiscal 

Usando o botão será possível obter os dados da entidade obtidos em através do s i te http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/. 

Para  a lém dos dados obtidos no site, serão a inda inferidos  pela  apl icação, o Dis tri to e o Concelho da  entidade, tendo em 

cons ideração os  dados  da  morada. 

Telefone 

Número de telefone contacto 

  

País 

Nacionalidade 
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Distrito 

Distrito a que pertence o outro devedor / credor 

  

Concelho 

Concelho em que está inserido o outro devedor / credor 

  

E-mail 

Endereço de e-mail 

  

Moradas 

Registo de moradas do outro devedor / credor. 

  

Número 

Identificação do registo de morada 

Por padrão é atribuída  uma numeração sequencia l .  

  

Tipo de Morada 

Classificação da morada. 

Este campo será  usado para  a  impressão das  moradas .  

  

Morada 

Morada completa. 

  

Cód. Postal 

Código postal 

  

País 

Identificação do país 

  

Distrito 

Distrito a que pertence 

  

Concelho 

Concelho em que está inserida a morada 

  

Envio de Correspondência 

Ativação de morada para envio de correspondência 

  

Contactos 

Contactos do outro devedor / credor. 

  

Número 

Identificação do contacto 

Por padrão é atribuída  uma numeração sequencia l .  

Nome 
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Nome do contacto 

  

B.Ident. 

Número do bilhete de identidade 

  

Data Nasc. 

Data de nascimento do contacto 

  

Cargo 

Cargo do contacto na empresa 

  

Observações 

Informação adicional 

  

Telefones 

Números de telefone contacto diferenciados por tipos 

  

Correio Eletrónico 

Endereços de e-mail diferenciados por tipos 

  

Contas 

Identificação das contas bancárias do outro devedor / credor. 

  

Número 

Identificação da conta bancária 

Por padrão é atribuída  uma numeração sequencia l .  

  

País da conta 

País a que pertence 

  

Descrição 

Descritivo da conta bancária 

  

Moeda 

Moeda da conta bancária 

  

NIB 

Número de identificação bancária 

  

Banco 

Nome do banco a que pertence a conta bancária 

  

Swift 

Swift do banco 

  

IBAN 
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Número internacional de identificação bancária (International Bank Account Number) 

  

Bancos 

Bancos (contas bancárias) com que a empresa e os terceiros trabalham. 

  

Poderá consultar os bancos já criados através das pesquisas ou pelas setas de navegação         

  

À direita existem três botões: 

  

Novo 

Criar novo banco 

  

Gravar 

Gravar banco em edição 

  

Eliminar 

Eliminar banco em edição 

  

Tem ainda disponível as opções: 

  

Comentários 

Criar comentários para o banco, agrupados por temas. 

Sempre que existam comentários para o banco em edição, será apresentado o respetivo botão ao lado das  setas  de navegação  

  

Campos Extra 

Acesso as campos extra do banco. 

  

Os dados de bancos são distribuídos por diversos tabuladores. 

  

Geral 

Dados gerais relativos à entidade bancária. 

  

Número 

Identificação da entidade bancária 

Por padrão é atribuída  uma numeração sequencia l .  

  

Nome 

Nome da entidade 

  

Código banco 

Código do banco 

  

Código Swift 

Código de identificação do banco necessário para efetuar transferências internacionais 
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País 

País do banco 

  

Telefone 

Número de telefone contacto 

  

Fax 

Número de fax 

  

E-mail 

Endereço de e-mail 

  

Endereço Web 

Endereço web 

  

Observações 

Informação adicional relativa à entidade bancária 

  

Moradas 

Registo de moradas do banco. 

  

Número 

Identificação do registo de morada 

Por padrão é atribuída  uma numeração sequencia l .  

  

Tipo de Morada 

Classificação da morada. 

Este campo será  usado para  a  impressão das  moradas .  

  

Morada 

Morada completa. 

  

Cód. Postal 

Código postal 

  

País 

Identificação do país 

  

Distrito 

Distrito a que pertence 

  

Concelho 

Concelho em que está inserida a morada 
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Envio de Correspondência 

Ativação de morada para envio de correspondência 

  

Contactos 

Contactos junto do banco. 

  

Número 

Identificação do contacto 

Por padrão é atribuída  uma numeração sequencia l .  

  

Nome 

Nome do contacto 

  

B.Ident. 

Número do bilhete de identidade 

  

Data Nasc. 

Data de nascimento do contacto 

  

Cargo 

Cargo do contacto na empresa 

  

Observações 

Informação adicional 

  

Telefones 

Números de telefone contacto diferenciados por tipos 

  

Correio Eletrónico 

Endereços de e-mail diferenciados por tipos 

  

Contas Bancárias 

Identificação das contas bancárias. 

  

Número 

Identificação da conta bancária 

Por padrão é atribuída  uma numeração sequencia l .  

  

Descrição 

Descritivo da conta bancária 

  

Tipo de conta 

Classificação da conta bancária - conta à ordem, conta caucionada, cartão de crédito, aplicações 

financeiras, empréstimos ou outra. 
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No caso das contas à ordem, caso haja associado um TPA (terminal de pagamento automático), 

poderá parametrizar a comissão acarretada por cada transação – tabulador Taxa Serviço TPA - a 

qual poderá ser uma taxa ou um valor fixo. 

Para que seja automaticamente assumida esta comissão aquando fecho do caixa, deverá 

associar a conta bancária ao(s) caixa(s) respetivo(s) – consulte Caixas para mais informações 

Poderá ainda definir a comissão para cobrança de letras – tabulador Condições particulares - 

campo Comissão desconto. 

  

Descrição 

Descritivo da conta bancária 

  

Moeda 

Moeda 

  

NIB 

Número de identificação bancária 

O formato da conta bancária varia consoante o país à qual pertence a conta. Por exemplo, em 

Itália, o 1º dígito da conta é um check-digit alfanumérico, no Reino Unido, o código do banco é 

alfanumérico, em França, a conta bancária tem uma letra… Estes são apenas alguns exemplos 

que diferem do formato de conta bancária Português, mas existem muitos outros como Geórgia, 

Catar, Brasil, etc… 

  

Ao definir uma conta bancária, consoante o país selecionado, será aplicado o formato respetivo, 

permitindo desta forma parametrizar as contas dos diversos países. 

  

Banco 

Banco a que pertence a conta bancária 

  

IBAN 

Número internacional de identificação bancária (International Bank Account Number) 

  

Password 

Palavra passe para acesso à conta bancária 

  

Caixas 

Configuração das caixas. 

  

Poderá consultar as caixas já criadas através da pesquisa via botão ou pelas setas de navegação 

      

  

À direita existem três botões: 

  

Novo 

Criar novo banco 
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Gravar 

Gravar banco em edição 

  

Eliminar 

Eliminar banco em edição 

  

A configuração das caixas é feita em 3 separadores: 

  

Geral 

Cada caixa poderá ser configurado ainda de forma independente no que diz respeito ao seu modo 

de funcionamento – permite várias sessões abertas, várias sessões no mesmo dia de trabalho, só 

poder ser movimentado pelo vendedor que o abriu, obriga à declaração do valor em caixa 

aquando fecho de sessão, etc… 

  

Indicadores para abertura de caixa 

Nesta área deverá definir o Saldo mínimo da caixa (Valor mínimo que a caixa poderá ter) e o 

valor do Fundo de Caixa (valor com que a caixa é aberta). 

  

Avisos para sangria 

Seguidamente deverá indicar ao sistema para que montantes serão mostrados os avisos quando 

é atingido o Saldo máximo e se existe um Saldo de bloqueio. 

  

Tipo de caixa 

Indicação do tipo de caixa: Normal, Central 

  

Delegação 

A que delegação pertence a caixa a criar. 

A indicação de <Indefinida> i rá  permiti r usar esta  ca ixa  em qualquer delegação.  

  

Abertura de caixa 

Indicação da forma como é feita a abertura de caixa: automática (efetuada automaticamente pela 

aplicação) ou Manual (Obriga à abertura manual do caixa por parte do utilizador). 

  

Observações 

Informação adicional 

  

Inativa 

Indicação se a caixa se encontra inativa 

  

Modo de trabalho 

Cada caixa poderá ser configurado ainda de forma independente no que diz respeito ao seu modo 

de funcionamento – permite várias sessões abertas, várias sessões no mesmo dia de trabalho, só 

poder ser movimentado pelo vendedor que o abriu, obriga à declaração do valor em caixa 

aquando fecho de sessão, etc… 

Neste separador, deverá indicar o modo como pretende trabalhar com este caixa: 
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 Permite abrir mais do que uma sessão de caixa por dia 

 Permite várias sessões com caixa aberto 

 Este caixa só pode ser movimentado pelo vendedor que o abriu 

 Só pode ser aberto/fechado por vendedores que usem este caixa por omissão 

 Pode alterar/anular transações de sessões de caixa fechadas 

 Para fechar, a diferença tem de ser entre 

Para  a  opção anterior, cons idera -se como di ferença o va lor pos i tivo ou negativo. 

Contas bancárias 

Indicação das contas bancárias usadas para fechos de modalidades cujo tipo seja Cartão de 

Crédito/Débito 

Caso o caixa tenha associado um TPA (terminal de pagamento automático), deverá aqui definir a 

modalidade de pagamento e conta bancária respetiva, de forma que aquando fecho do caixa seja 

automaticamente assumida a comissão relativa às transações TPA efetuadas neste caixa. 

Consulte Bancos para mais informações relativamente a esta parametrização. 

  

  

  

Grupos de clientes 

Agrupamentos de clientes. 

  

Poderá consultar os grupos de clientes já criados através da pesquisa            

  

À direita existem três botões: 

  

Novo 

Criar novo grupo 

  

Gravar 

Gravar grupo em edição 

  

Eliminar 

Eliminar grupo em edição 

  

Para cada grupo poderá definir a seguinte informação: 

  

Grupo 

Identificação do grupo de cliente 

Por padrão é atribuída  uma numeração sequencia l .  

  

Descrição 

Nome do grupo 
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Condições de Venda 

Configurações relativas a preços, promoções e descontos. 

Linha de preços 

Linhas de preços de venda dos produtos. 

Por padrão existem 3 linhas de preços de venda. 

Poderá consultar as linhas de preços já criadas através das pesquisas ou pelas setas de 

navegação  

  

Do lado direito são apresentados os três botões: 

  

Novo 

Criar nova linha de preço 

  

Gravar 

Gravar a linha de preço em edição 

  

Eliminar 

Eliminar a linha de preço em edição 

  

Relativamente às linhas de preço deverá ser definida a seguinte inofrmação: 

  

Número 

Identificação da linha de preço 

Por padrão é atribuída uma numeração sequencial. 

  

Descrição 

Nome da linha de preço 

  

Descrição curta 

Nome curto da linha de preço 

  

Campanhas Comerciais 

A aplicação dispõe de um vasto leque de opções para planeamento da atribuição de descontos ou 

preços especiais, bem como de ofertas de artigos. 

Configurações 

Configurações 

Os planeamentos poderão incidir sobre determinados artigos, clientes, famílias… poderão ser 

aplicados em percentagem ou valor; por escalões, poderão vigorar em determinada altura do ano, 

originar a oferta de um determinado artigo… são muitas as configurações possíveis.  

  

Analisemos cada uma delas em particular…. 
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Critérios 

Critério por 

Forma como o planeamento será aplicado. Poderá ser um critério simples (Famílias, Artigos, 

Grupo de Vendedor, Grupo de Cliente ou Cliente) ou critérios combinados (Grupo de 

Vendedor/Famílias, Grupo de Vendedor/Artigo, Grupo de Cliente/Família, Grupo de Cliente/Artigo, 

Cliente/Família, Cliente/Artigo). 

  

A ordem pela qual são apresentados os critérios neste campo, corresponde ao peso aplicado a 

cada uma das regras, isto é, segundo a ordem apresentada, existem pesos de 1 a 11, sendo o 

último - Cliente/Artigo – o critério com maior peso, logo prioritário na aplicação dos planeamentos. 

  

Imaginemos o seguinte exemplo: 

Artigo Y que pertence à Família X 

Planeamento 1 para a Família X atribuindo 20% de desconto 

Planeamento 2 para o Artigo Y atribuindo 10% de desconto 

Na venda do artigo X será atribuído o desconto de 10%, porque o critério Artigos tem maior peso do 

que o critério Famílias. 

  

Cálculo por 

Momento em que é calculado o planeamento: 

  

 Por linha: o cálculo é feito quando se confirma a linha 

  

Supondo que existe um planeamento de desconto que atribui 10% na venda de 2Uni do artigo X 

Registando na linha 1 2Uni do artigo, será aplicado o desconto 

Registando: Linha 1 = 1Uni + Linha 2 = 1Uni, não será aplicado o desconto 

  

 Por documento: apenas no fim do documento serão efetuados os cálculos e avaliados os 

planeamentos 

  

Seguindo o exemplo anterior, o planeamento seria aplicado em ambos os casos  

  

Caso pretenda, poderá definir qual o tipo de cálculo que pretende q ue seja assumido por padrão na criação de novos planeamentos 

- ( Sistema ) - Personalização - Parametrizações funcionais campo Analisa a política de descontos, preços e ofertas  

  

Aplica 

Tipo de promoção: 
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 Desconto/Preço: irá definir um desconto ou um preço a aplicar 

 Oferta de artigo/Família: irá estabelecer uma promoção com base na oferta de artigos ou 

oferta de artigos de uma determinada família 

  

Escalões 

Escalões de desconto que serão aplicados às promoções. 

Em planeamentos do tipo Desconto/Preço poderá não usar escalões, devendo nestes casos selecionar um Indicador de desconto e 

/ ou Indicador de preço para  que possa  defini r o desconto e / ou preço.  

  

 Quantidade: o cálculo irá ser efetuado tendo em consideração as quantidades 

movimentadas de acordo com o definido na área Definição/Escalões. 

  

 
  

 Valor: o cálculo irá considerar os valores movimentados tendo em consideração o definido 

na área Definição/Escalões. 
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Os va lores  aqui  indicados  serão com ou sem imposto incluído consoante a  flag em rodapé.  

  

Avaliação do escalão 

Forma como os escalões serão avaliados em planeamentos cujo cálculo seja efetuado por 

documento. 

  

 Individual: a análise é efetuada individualmente para cada artigo do planeamento 

 Agrupado: a análise é efetuada tendo em conta todas as vendas dos artigos englobados 

no planeamento 

  

Indicador de desconto 

Tipo de desconto em planeamentos do tipo Desconto/Preço: 

  

 Percentagem: desconto em percentagem 
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 Valor: desconto em valor 
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Indicador de preço 

Indicar de preço a aplicar em planeamentos do tipo Desconto/Preço: 

  

 Preço: valor que será assumido como preço do artigo 
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 % Aumento: percentagem a aplicar ao valor do artigo, incrementando-o. Definindo um 

valor negativo será deduzido ao preço do artigo. 
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 Valor de Aumento: valor que será somado ao preço normal do artigo, incrementando-o. 

Definindo um valor negativo será deduzido ao preço do artigo. 
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Linha de Preço: linha de preço que será aplicada ao artigo 
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Por intervalo 

Intervalo de quantidade ou valor para avaliação dos escalões. 

Em planeamentos  do tipo Desconto/Preço não se apl ica  esta  parametrização.  

Poderá optar: 

  

 Por máximo: a avaliação será feita “por cada x…” 
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 Por Intervalos: a avaliação será feita “até x…” 
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Válido em 

Validade do planeamento. 

Nesta secção poderá ser definido um intervalo de datas/horas entre as quais o planeamento será 

válido. 

Caso pretenda definir intervalos de horas após a  meia-noite deverá dividir em dois períodos. Por exemplo das  21:00h às  23:59h e 

das  00:00h às  02:00h 

  

Podem ainda ser parametrizados os dias da semana em que se aplica, bem como as delegações 

onde está ativo. 

Caso pretenda que o planeamento seja cumulativo durante um determinado período, deverá 

selecionar a opção Cumulativo para este período 

  

Inativo 

Define que o planeamento não está ativo 

  

Valores com imposto incluído 

Quando usados valores no planeamento, indica se os limites indicados incluem impostos 

  

Pode ser usado na avaliação de ofertas de artigo 

Usado em planeamentos do tipo Desconto/Preço, permitindo definir que o planeamento seja 

aplicado, mesmo que existam ofertas de produtos  

Regras 
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Neste tabulador, deverão ser definidas as entidades e os detalhes dos critérios que serão alvo do 

planeamento, como por exemplo a lista de artigos, famílias, clientes, etc... 

Caso pretenda selecionar vários i tens da l ista poderá fazê-lo de uma só vez. Para tal clique no registo que pretende e selecione -o 

premindo a tecla Alt. Selecione todos  os  regis tos  sempre com a  tecla  Al t e prima Enter no fina l  de forma a  inseri -los  no 

planea mento de desconto. 

  

Poderá optar por indicar todos os itens que estarão abrangidos pelo planeamento, ou indicar 

aqueles que não estarão abrangidos e ativar a configuração Excluir deste planeamento de 

desconto/preço/oferta os itens desta lista 

  

Imaginemos que surgiu a necessidade de criar um planeamento para aplicar a duas placas 

Radeon… bastará definir as duas refª dos artigos… 

  

 
  

Agora supondo que o planeamento se aplicará a todas as placas Radeon exceto a duas…  

Neste caso será certamente mais viável indicar a refª das duas placas que não serão abrangidas 

pelo desconto e ativar a exclusão das mesmas… 
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No caso de planeamentos do tipo oferta, será igualmente no tabulador Regras que será definido o 

item abrangido pelo planeamento – o artigo a oferecer, por exemplo. 

  

Na venda das placas Radeon será oferecido um Guia de Informática… 
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O artigo a oferecer poderá, ou não, ter que estar registado no documento – configuração O artigo 

a oferecer tem que estar registado na venda. 

Configuração apl icável  quando o cá lculo é efetuado por documento e não l inha a  l inha.  

Descontos de clientes / Planeamentos de desconto 

Deverá ter em consideração a Configuração 36 - Nas vendas, não aplica o desconto de cliente, 

quando o artigo tem uma promoção associada. Caso pretenda que seja sempre aplicado o 

desconto definido na ficha do cliente, independentemente das promoções existentes, deverá 

desmarcar esta configuração. 

Caso o cá lculo seja  Por documento, a  Configuração 36 é ignorada sendo sempre apl icado o desconto da  prom oção. 

  

Outra definição que deverá ter em consideração é a Configuração 60 – Alterar preços das linhas 

já registadas ao indicar cliente. Esta configuração, caso ativa, indica ao sistema que as 

promoções de preços eventualmente existentes têm maior prioridade sendo aplicada a promoção 

e não o preço do cliente. 

Movimentação 

Uma vez definidos os planeamentos estes serão aplicados nas vendas, sendo as linhas de registo 

objeto de promoção assinaladas com a cor azul. 
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De forma a melhor demonstrar o funcionamento dos preços / descontos / ofertas nas vendas 

analisemos alguns exemplos, tendo em consideração o método escolhido para a aplicação do 

desconto – Por linha ou Por Documento. 

Na compra de mais de X unidades uma delas é oferta 

Ao comprar mais de 5 monitores MK241H terá um de oferta… 

  

 
  

Cálculo por documento 

Sendo o cálculo por documento, será indiferente registar uma linha apenas ou várias linhas que 

perfaçam 5Uni. 

  

A oferta será apenas registada quando o utilizador gravar o documento… 

  

Na venda de 10Uni, por exemplo, ao gravar o documento, a linha será desdobrada em duas: 

  

 Linha 1 com 9Uni (que o cliente irá pagar) 

 Linha 2 com 1Uni de oferta (100% de desconto) 
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A l inha relativa  à  oferta  é apresentada de cor azul  e com 100% de desconto.  

  

 
  

Caso não fosse ativada a configuração O artigo a  oferecer tem que estar regis tado na venda, ao regis tar 10 monitores  seria  

adicionado mais  um como oferta . 

Cálculo por linha 

Tratando-se de uma forma de cálculo por linha, apenas se forem registadas numa mesma linha 

5Uni, ou mais, é que será aplicado o planeamento. 
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Neste tipo de cálculo não se aplica a configuração O artigo a oferecer tem que estar registado 

na venda, assim sendo, será registada mais 1Uni como oferta, ou seja, ao comprar 10Uni o 

cliente irá pagar as 10 unidades e levará uma outra de oferta. 

  

A l inha de oferta será registada imediatamente a seguir à  gravação da l inha de regis to e apresentará  cor azul  com 100% de 

desconto. 

  

 

Na compra de um determinado conjunto de artigos um deles será oferta 

Ao comprar uma impressora P100 e um tinteiro 456, o tinteiro será oferta… 

  

Neste tipo de promoções o cálculo terá obrigatoriamente que ser por documento, pois apenas 

haverá oferta caso o cliente adquira ambos os artigos. 

A oferta  será apenas registada quando o utilizador gravar o documento, sendo a l inha relativa à  oferta apresentada de cor azul  e 

com 100% de desconto. 
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A oferta é por cada conjunto de 1 impressora + 1 tinteiro, assim sendo, se o cliente comprar 4 

impressoras e 5 tinteiros apenas 4 tinteiros serão oferta. 

  

Neste caso, ao gravar o documento a linha relativa aos 5 tinteiros será desdobrada em duas: 

  

 Linha com 1Uni que o cliente irá pagar 

 Linha com 4Uni que serão oferta (100% de desconto) 
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Desconto de X% consoante o valor da venda  

A partir de 100€ em compras o cliente terá um desconto de 10%, podendo usufruir de 20€ de 

desconto caso ultrapasse os 200€ em compras… 

  

Neste caso terão que ser definidos os diversos intervalos no quadro dos escalões: 

  

 Até 100 não tem desconto 

 De 100 a 200 terá 10% 

 A partir de 200 terá 20% 
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Cálculo por documento 

Embora o cálculo seja efetuado aquando gravação do documento, deverá ter em atenção a forma 

como deverá ser feita a avaliação do escalão – individualmente ou de forma agrupada. 

  

  Avaliação do escalão individual 

  

Na avaliação individual o cálculo será feito por artigo. Ou seja, o valor total de determinado artigo 

terá que estar incluído no escalão para usufruir de desconto. 

Embora o total do documento possa ultrapassar o valor definido para que o cliente tenha 

desconto, tratando-se de artigos diferentes não haverá lugar a desconto… 

As  l inhas  com desconto serão ass ina ladas  de cor azul .  
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 Avaliação do escalão agrupada 

  

Na avaliação agrupada será somado o valor das diversas linhas independentemente de se tratar 

de artigos iguais. 

As  l inhas  com desconto serão ass ina ladas  de cor azul .  
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Cálculo por linha 

Sendo o cálculo efetuado linha a linha, apenas será aplicado desconto caso o valor da linha 

perfaça os valores indicados no escalão. 

  

Na imagem seguinte temos o exemplo de 3 artigos: 

  

 Radeon HD6950 não tem desconto (valor inferior a 100€)  

 Radeon HD3450 com 10% de desconto (valor superior a 100€ mas inferior a 200€)  

 Radeon HD6970 com 20% de desconto, pois, embora o seu valor unitário seja inferior, fo ram 

registadas 4 unidades que perfazem um valor superior a 200€ 

  

As  l inhas  com desconto serão ass ina ladas  de cor azul .  
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Oferta do artigo A por cada X unidades compradas do artigo B 

Durante o mês de Setembro, por cada 3Uni das placas Radeon HD3450 ou Radeon HD4650 o 

cliente terá um livro Guia de Informática de oferta. 
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Cálculo por documento 

Se o cálculo for por documento, será indiferente registar uma linha com 3Uni ou várias linhas que 

no total perfaçam as 3Uni, pois apenas ao gravar o documento é que será efetuada a avaliação 

das linhas registadas e verificado se o planeamento se aplica, ou não, nesse documento. 

  

A oferta será apenas registada quando o utilizador gravar o documento… 

  

Embora o cálculo seja efetuado aquando gravação do documento, deverá ter em atenção a forma 

como deverá ser feita a avaliação do escalão – individualmente ou de forma agrupada. 

  

 Avaliação do escalão individual 

Na avaliação individual o cálculo será feito por artigo. Ou seja, a quantidade total de determinado 

artigo terá que estar incluído no escalão para usufruir da oferta. 

  

Embora no total do documento a quantidade possa ultrapassar o valor definido para a oferta, 

tratando-se de artigos diferentes não se aplicará o planeamento. 

A l inha relativa  à  oferta  é apresentada de cor azul  e com 100% de desconto. 
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 Avaliação do escalão agrupada 

Neste caso será apenas relevante o total das quantidades registadas, independentemente do 

artigo (desde que este conste da lista de artigos na definição do planeamento, obviamente). 

  

Assim sendo, ao vender duas placas HD4650 e uma HD3450 será aplicado o planeamento e o 

cliente terá de oferta o livro Guia de Informática… 

  

Download @ www.idnet.pt | suporte@idnet.pt



 

  96 / 653 
 

 
  

Cálculo por linha 

Se a forma de cálculo é por linha, apenas se forem registadas 3Uni numa linha é que será 

aplicado o planeamento. 

  

Neste caso, a linha de oferta será registada imediatamente a seguir à gravação da linha de 

registo… 

A l inha relativa  à  oferta  é apresentada de cor azul  e com 100% de desconto.  
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Condições de Pagamento 

Pagamentos possíveis para as transações comerciais. 

  

Poderá consultar os tipos de pagamento já criados através da pesquisa 

  

À direita existem três botões: 

  

Novo 

Criar novo tipo de pagamento 
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Gravar 

Gravar o tipo de pagamento em edição 

  

Eliminar 

Eliminar o tipo de pagamento em edição 

  

Relativamente aos tipos de pagamento deverá ser definida a seguinte informação: 

  

Número 

Código identificativo do tipo de pagamento 

Por padrão é atribuída  uma numeração sequencia l .  

  

Descrição 

Breve descrição do pagamento 

  

Tipo 

Periodicidade do pagamento 

  

Dias 

Dias relativos à periodicidade de pagamento para cálculo da data de vencimento 

A nomenclatura  deste campo varia  consoante a  periodicidade selecionada.  

  

Descontos 

Percentagem de desconto a aplicar quando aplicado o pagamento 

  

Prestações 

Pagamento com prestações 

  

Na definição dos pagamentos com prestações deverá ser preenchido um segundo tabulador – 

Prestações. 

  

Tipo 

Prestações aplicadas (iguais, diferentes ou primeira diferente) 

  

Prestações 

Número de prestações 

  

Número 

Número da prestação 

  

Valor (%) 

Percentagem da prestação 

  

Dias 

Número de dias para pagamento da prestação 
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Modalidades de Pagamento 

Formas de pagamento para as operações comerciais com os terceiros. 

  

Poderá consultar as modalidades de pagamento já criadas através da pesquisa  

  

À direita existem três botões: 

  

Novo 

Criar nova modalidade  

  

Gravar 

Gravar a modalidade em edição 

  

Eliminar 

Eliminar a modalidade em edição 

  

Relativamente às modalidades de pagamento deverá ser definida a seguinte informação: 

  

Número 

Identificação da modalidade de pagamento 

Por padrão é atribuída  uma numeração sequencia l .  

  

Modalidade 

Nome da modalidade de pagamento 

  

Modalidade aplicada em 

Aplicação da modalidade (recebimentos, pagamentos ou ambos) 

  

Tipo 

Tipo da modalidade de pagamento (dinheiro, cartão de débito/crédito, cheque, vale, conta 

corrente, cupão, letra, SEQR ou transferência) 

Segundo o decreto-lei 198/2012, no formato do SAF-T deverá ser enviado o tipo de cartão 

usado no pagamento por cartão de crédito/débito. Para tal, na modalidade de tipo Cartão de 

Crédito / Débito, deverá selecionar o tipo de cartão no campo seguinte. 

Por padrão, as modalidades de pagamento do tipo Cartão de crédito/débito, serão automaticamente cons ideradas  como CD - 

Cartão de débito. 

  

Limite 

Valor limite do documento para aplicação da modalidade de pagamento 

No campo seguinte deverá indicar a moeda usada. 

  

Utilizável em vendas a partir de 
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Valor do documento a partir do qual poderá ser usada a modalidade de pagamento 

  

Identificação do cliente 

O uso da modalidade de pagamento obriga à identificação do cliente - BI 

  

Obriga a preencher dados do cheque 

O uso da modalidade de pagamento obriga ao preenchimento dos dados do cheque 

Apl icável  em modal idades  do tipo Cheque. 

  

Pode dar troco em dinheiro 

O uso da modalidade de pagamento permite dar troco 

  

Usa documento para pagamento 

O uso da modalidade pressupõe a apresentação em documentos de pagamento 

  

Gera pendente em Conta Corrente 

A modalidade de pagamento em causa cria uma linha de pendente na conta corrente 

  

Imposto de selo por omissão 

Tipo de imposto de selo aplicado por omissão à modalidade de pagamento de tipo Letra 

  

Inativa 

Indicação de modalidade de pagamento não usada 

  

Para as modalidades de pagamento cuja opção Gera pendente em Conta corrente se encontre 

selecionada, é disponibilizado um separador adicional - Documentos CC Neste separador poderá 

definir o tipo de documento usado em conta corrente para lançar o movimento, bem como o 

Estado desse movimento. 

O campo Estado es tá  apenas  disponível  para  modal idades  de pagamento cujo Tipo seja  Letra. 

  

  

Descontos de Pagamento 

Nesta opção pode definir os vários descontos de pagamentos possíveis. 

  

Poderá consultar as modalidades de pagamento já criadas através da pesquisa. 

       

À direita existem três botões: 

  

Novo 

Criar novo desconto  

  

Gravar 

Gravar a configuração de desconto em edição 
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Eliminar 

Eliminar a configuração de desconto em edição 

  

Relativamente aos descontos de pagamento deverá ser definida a seguinte informação: 

  

Desconto 

Identificação do desconto de pagamento 

  

Descrição 

Nome do desconto de pagamento 

  

Aplicar a vencidos 

Marcar esta opção caso se pretenda que o desconto de pagamento seja aplicado a documentos 

vencidos 

  

Dias / Taxa 

Indicação do número de dias a contar a partir da data do documento e das taxas de desconto a 

aplicar 

  

Modalidades a excluir 

Modalidades de pagamento que deverão ser excluídas para o cálculo dos descontos. 

  

Os descontos de pagamento poderão estar associados aos clientes / fornecedores e por isso 

serem usados por padrão aquando dos recebimentos / pagamentos ou então associados ao 

documento de recebimento / pagamento aquando da criação do mesmo. 

  

  

  

  

Configuração contabilistica 

Grupos de compra 

Agrupamento para lançamento contabilístico. 

  

Poderá consultar os grupos de compra já criados através da pesquisa         

  

Grupo 

Identificação do grupo 

  

Descrição 

Nome do grupo. 

  

Seguidamente deverá configurar as contas de compras e de devolução de compras usadas na 

ligação à contabilidade para o grupo de compra. 

Para a definição das contas poderão ser usadas Mnemónicas. 
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Grupos de venda 

Agrupamento para lançamento contabilístico. 

  

Poderá consultar os grupos de venda já criados através da pesquisa     

  

Grupo 

Identificação do grupo 

  

Descrição 

Nome do grupo. 

  

Seguidamente deverá configurar as contas de vendas e de devolução de vendas usadas na 

ligação à contabilidade para o grupo de venda. 

Para a definição das contas poderão ser usadas Mnemónicas. 

  

  

Contas de grupos por omissão 

Conjuntamente com a definição de contas específicas para cada grupo de compra/vendas, 

poderão ser usadas contas por omissão que serão tidas em consideração para a movimentação 

contabilística dos artigos que não têm na sua ficha definido um grupo de compra / venda. 

  

 
  

Estas são as contas usadas quando não existe configuração específica para o artigo, isto é, quando não estiver definido o gru po de 

compra/venda no artigo ou o grupo de compra/venda está definido na ficha do artigo, mas não tem conta contabilística  indicada.  

Analisemos o seguinte exemplo… 

  

Conta de grupo por omissão “Vendas no mercado nacional” =>71111 

Artigo A => grupo de vendas MERC /  conta de vendas no mercado nacional => 71112 

Artigo B => não tem definido qualquer grupo de vendas 
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Ao registar um documento de venda no mercado nacional com: 

Artigo A => total de linha 100€ 

Artigo B => total de linha de 200€ 

  

Será lançada a conta 71112 com o valor de 100 e a conta 71111 com o valor de 200 

  

Caso não seja encontrada definição no grupo de compra/venda do artigo ou nas contas por omissão, não será  lançada qualquer 

conta. 

  

Configuração de Contas 

Embora a aplicação apresenta alguns modelos já pré-definidos, o utilizador poderá sempre efetuar 

algumas parametrizações que julgue necessárias. 

  

Modelo 

Indicação da aplicação de contabilidade para a qual se pretende exportar os movimentos. 

Através do botão   poderá: 

  

 Exportar o modelo visualizado em ecrã para que possa ser importado noutra empresa 

 Importar um modelo previamente exportado 

Na diretoria  de insta lação da  apl icação, em Models \Accounting, estão disponíveis  a lguns  modelos  exemplo. 

Campos de cabeçalho de ficheiro 

Consoante o modelo selecionado poderá ser necessário configurar campos de cabeçalho além 

dos detalhes do documento – modelos Sage GestExper PocWin, Primavera software linha 

Prof/Empr v07.01 e Sage Contaplus 2010 
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Campos de detalhe do documento 

Nesta área deverá ser configurado o movimento contabilístico propriamente dito. 

  

 
  

Documento 

Tipo de documento da aplicação para o qual se pretende configurar a ligação à contabilidade 

(natureza e documento). 

A configuração poderá ser efetuada para todos os documentos da mesma natureza (ex: faturas) 

ou documento a documento (ex: FAC); para tal deverá definir a natureza ou o documento. 

  

Tipo de zona 

Indicação do tipo de zona 

  

Código do diário 

Código do diário da contabilidade onde serão lançados os movimentos contabilísticos 

  

Código do documento 

Código do documento da contabilidade onde serão lançados os movimentos contabilísticos 

  

Na grelha abaixo deverão ser definidas as contas e os valores a lançar em cada uma das contas. 

A check box indica  que as  contas  são agrupadas . 

  

Conta 

É a conta de lançamento na contabilidade. Neste campo poderá ser indicado diretamente a conta 

ou uma fórmula. 

  

Caso seja utilizada uma fórmula, poderão ser usadas as variáveis disponíveis para o efeito - botão 

fx (coluna a seguir à conta). 
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Estas variáveis permitem o mapeamento entre a informação da aplicação e a contabilidade. 

  

Valor 

É o valor a ser lançado na linha. Este campo deverá conter uma fórmula. Clicando no botão fx 

surgirá o Editor de fórmulas 

Se o va lor ca lculado neste campo for igual  a  zero, esta  l inh a não será  lançada na  contabi l idade  
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Sinal 

Sentido do movimento contabilístico: Débito ou Crédito 

  

Desc 

Descrição da linha do movimento contabilístico. Neste campo poderá ser conjugado texto com 

variáveis. 

Clicando no botão fx surgirá o Editor de fórmulas. 

  

 
  

Editor de fórmulas 

O editor de fórmulas auxilia o utilizador na configuração da ligação à contabilidade 

nomeadamente. 

Dependendo do campo que está a ser configurado, serão listadas variáveis diferentes… 
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Por exemplo, na configuração da Conta e Descrição do movimento existem as variáveis: 

  

 <V> Vendedor indicado no documento. 

 <V,5> irá devolver o código do vendedor (5 dígitos) indicado na tabela de 

equivalências 

 <V,0> irá devolver o código do próprio vendedor 

 <Z> Zona indicado no documento. 

 <E> Cliente/Fornecedor indicado no documento Esta variável irá devolver o conteúdo do 

campo Contabilidade do separador Outros dados da ficha de Cliente/Fornecedor. Caso se 

pretenda que a conta contabilística seja composta pelo código do Cliente/Fornecedor em 

vez do nº indicado no campo Contabilidade, deverá ser definido <E,N> onde N 

corresponderá ao número de dígitos da conta. Ou seja, definindo por exemplo <E,3> para 

o cliente 1 será exportado 001 

 <S> Série do documento 

 <S,3> irá devolver a série (3 caracteres) indicada na tabela de equivalências 

 <S,0> irá devolver o código da própria série 

  

Por outro lado, para a configuração do valor do movimento, serão mostradas variáveis de valor: 

  

 <TOT> Total do documento 

 <TOTL> Total líquido do documento 

 <TOTPAG> Total pago 

 <TOTPEN> Total pendente 

 <ADT> Total líquido de adiantamentos 

 <TOTA> Total do Documento (sem descontos ou adições) 

 <TDPR> Total de depósito de embalagens retornáveis 

 <TDDR> Total de dedução de embalagens retornáveis 

 <TDNC> Total de dedução de notas de crédito 

 (...) 

  

Em rodapé estão disponíveis  três  botões  que permiti rão copiar, colar e apagar l inhas  de configuração.  

Na parte inferior do ecrã, encontra-se a inda disponível uma opção - botão Ver todos - que permite configurar campos adicionais de 

l igação à  contabi l idade; estes  campos  não são de parametrização obrigatória .  

O editor de fórmulas dispõe de pesquisa inteligente, permitindo uma rápida localização da 

variável. 

  

Supondo que pretende incluir a modlidade de pagamento… 

  

A localização das variáveis relativas à modalidade de pagamento obrigaria o utilizador a percorrer a 

lista de variáveis até encontrar as pretendidas… 

  

Download @ www.idnet.pt | suporte@idnet.pt



 

  108 / 653 
 

Digitando por exemplo “modali” será automaticamente efetuado um filtro sendo apenas listadas as 

variáveis ilustradas na imagem abaixo 

  

 

  

Mapeamento da informação da aplicação para a contabilidade 

Caso se pretenda que uma determinada entidade assuma sempre um valor constante este poderá 

ser definido em Valores por Tabela – botão Tabelas em rodapé. 
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À esquerda encontra-se a lista das entidades que podem ser mapeadas, do lado direito os 

registos existentes na aplicação para a tabela selecionada. 

Sempre que a aplicação não encontrar um valor mapeado para uma variável, essa variável não 

terá nenhum valor. 

  

Analisemos um exemplo para um cliente de código 1 que deverá assumir sempre a conta 21110001 

da contabilidade. 

  

Em Valores por Tabela deverá ser definido para o cliente 1 a conta 21110001 na coluna Geral.  

Desta forma, sempre que for exportado um documento de venda do cliente 1, a variável <E> irá 

assumir o valor 21110001. 

  

 

Contas de Vendas 

As contas de vendas destinam-se à classificação contabilística das linhas dos documentos de 

vendas; determinar a classificação contabilística da linha consiste em determinar, para cada linha, 

qual a conta da contabilidade onde deverá ser lançado o valor da linha. 

  

Uma linha de vendas, onde foi registado um determinado artigo pode ser classificada em 

diferentes contas em função do tipo de transação definido na linha e do país do cliente, por isso 

são apresentadas as seguintes 6 contas por forma a cobrir todas as classificações possíveis para 

este artigo. 

  

As contas não têm que ser todas preenchidas, poderão apenas ser definidas aquelas que sejam 

aplicáveis às operações realizadas pela empresa; se porventura alguma conta não se encontrar 

preenchida e seja necessária para a composição do movimento contabilístico, a conta será 

enviada a vazio. 

As  cons iderações seguintes, descritas  para  as  contas  de vendas , apl icam -se também às  contas  de devoluções  d e vendas . 
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Vendas do Mercado Nacional 

É a  conta à qual são classificadas as vendas a clientes Portugueses com tipo de transação 

Nacional (impostos nacionais). Indica-se aqui a conta da contabilidade onde são lançadas as 

vendas efetuadas no mercado nacional a clientes portugueses. 

  

 

Vendas no Mercado Nacional, isentas c/ direito à dedução 

Regista o código da conta contabilística em que são lançadas as vendas de bens ou serviços não 

isentos, efetuadas em Portugal, mas que são isentas com direito à dedução (nos termos do CIVA 

art. 20º 1-b). 

 

Vendas com IVA tributado em Portugal, para clientes da UE 

É a  conta à qual são classificadas as vendas a clientes da União Europeia com tipo de transação 

Nacional e portanto tributada em Iva Português. 

Tratando-se de uma venda de bens a cliente da UE, só terá Iva tributado em Portugal caso não 

seja uma transação intracomunitária. Será o caso do bem ser montado em Portugal ou o cliente 

não preencher os requisitos necessários da transação intracomunitária. 

Tratando-se de uma venda de serviços, será liquidado Iva Português quando a localização da 

transação é em Portugal. 

  

Nestes casos, embora o país do cliente seja intracomunitário, a zona do cliente deverá ser 

configurada como Nacional. 

  

Indica-se aqui a conta contabilística onde que são lançadas as vendas efetuadas a clientes da UE 

para os quais foi liquidado Iva Português. 

É habitual utilizar a mesma conta definida para as vendas no Mercado Nacional a clientes 

portugueses. 

  

 

Vendas com IVA tributado em Portugal, para clientes Estrangeiros 

É a  conta à qual são classificadas as vendas a clientes Estrangeiros com tipo de transação 

Nacional e portanto tributada em Iva Português. 

Tratando-se de uma venda de bens a cliente Estrangeiro, só terá Iva tributado em Portugal caso 

não seja uma exportação isenta, por exemplo, quando um bem é montado em Portugal. 

Tratando-se de uma venda de serviços, será liquidado Iva Português quando a localização da 

transação é em Portugal. 
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Nestes casos, embora o país do cliente seja um país fora da comunidade europeia, a zona do 

cliente deverá ser configurada como Nacional. 

  

Indica-se aqui a conta contabilística onde que são lançadas as vendas efetuadas a clientes 

Estrangeiros (não pertencentes à União Europeia) para os quais foi liquidado Iva Português. 

É habitual utilizar a mesma conta definida para as vendas no Mercado Nacional a clientes 

portugueses. 

 

Vendas para a UE, IVA não tributável em Portugal 

É a  conta à qual são classificadas as vendas a clientes da UE com tipo de transação 

Intracomunitária. 

Tratando-se de uma venda de bens a cliente da UE. será o caso das vendas intracomunitárias 

normais. 

Tratando-se de uma venda de serviços, serão os serviços cuja localização da transação é no 

destino. 

Trata também o caso das operações assimiladas a transmissões intracomunitárias como os 

transportes associados a vendas intracomunitárias, as prestações sob contrato de empreitada e 

as comissões de intermediação. 

  

Quando os artigos são bens, indica-se aqui a conta contabilística onde são lançadas as vendas 

intracomunitárias. Quando os artigos são de serviços, indica-se aqui a conta contabilística onde 

são lançadas as vendas para a UE tributadas lá. 

 

Vendas para o Estrangeiro, IVA não tributável em Portugal 

É a  conta à qual são classificadas as vendas a clientes Estrangeiros com tipo de transação 

Exportação” ou “Estrangeiro, Iva tributado lá”, isto é, impostos de Outros Mercados  

Tratando-se de uma venda de bens a cliente Estrangeiro, será o caso das exportações normais. 

Tratando-se de uma venda de serviços, serão os serviços cuja localização da transação é no 

destino. 

  

Quando os artigos são bens, indica-se aqui a conta contabilística onde são lançadas as 

exportações. Quando os artigos são de serviços, indica-se aqui a conta contabilística onde são 

lançadas as vendas para o Estrangeiro tributadas lá. 
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Contas de Compras 

As contas de compras destinam-se à classificação contabilística das linhas dos documentos de 

compras (mercadorias e matérias primas). Determinar a classificação contabilística da linha 

consiste em determinar, para cada linha, qual a conta onde deverá ser lançado o valor da linha. 

  

Uma linha de compras utilizando um determinado artigo pode ser classificada a diferentes contas 

em função do tipo de transação de transação definido na linha e do país do fornecedor. Por isso 

são apresentadas as seguintes 6 contas por forma a cobrir todas as classificações possíveis para 

este artigo. 

  

As contas não têm que ser todas preenchidas, poderão apenas ser definidas aquelas que sejam 

aplicáveis às operações realizadas pela empresa; se porventura alguma conta não se encontre 

preenchida e seja necessária para a composição do movimento contabilístico, a conta será 

enviada a vazio. 

As  cons iderações seguintes, descritas para as contas de compras , apl icam-se também às  contas  de devoluções  de compras . 

Compras no Mercado Nacional 

É a conta à qual são classificadas as compras com tipo de transação Nacional. 

Indica-se aqui a conta contabilística onde que são lançadas as compras efetuadas no mercado 

nacional. 

 

Compras no Mercado Nacional a Fornecedores com regime de Isenção ou Peq.Retalhistas  

É a  conta à qual são classificadas as compras a fornecedores com tipo de transação “Regime de 

Isenção”. Estes fornecedores, abrangidos pelo regime de isenção ou dos pequenos retalhistas, 

não apresentam Iva nas suas farturas. 

Regista o código da conta contabilística em que são lançadas as compras de existências a 

fornecedores abrangidos pelo regime de isenção ou de pequenos retalhistas. 

 

Compras no Mercado Nacional a Fornecedores com IVA liquidado pelo adquirente  

É a  conta à qual são classificadas as compras a fornecedores em que o IVA é liquidado pelo 

adquirente, isto é, o tipo de zona é Inversão de sujeito passivo. 
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Aquisições intracomunitárias ou aquisições na UE com IVA tributado em Portugal 

É a  conta à qual são classificadas as compras a fornecedores da UE com tipo de transação 

“Aq.Intracomunitária”. 

Regista o código da conta contabilística em que são lançadas as aquisições intracomunitárias das 

existências. 

  

 

Importações ou aquisições com IVA tributado em Portugal 

É a  conta à qual são classificadas as compras a fornecedores Estrangeiros com tipo de transação 

“Importação”, isto é, fornecedores cuja zona é outros mercados. 

  

Regista o código da conta contabilística em que são lançadas as compras importadas do 

Estrangeiro. 

 

Aquisições na UE, tributadas em IVA lá 

É a  conta à qual são classificadas as compras a fornecedores da UE com tipo de transação 

“Aq.UE Iva tributado lá”. 

  

Regista o código da conta contabilística em que são lançadas as compras efetuadas na União 

Europeia em que não são tributadas em IVA português. 

  

 

Aquisições no Estrangeiro, tributadas em IVA lá 

Regista o código da conta contabilística em que são lançadas as compras efetuadas no 

Estrangeiro que não são tributadas em IVA português. 

 
  

Considerações importantes: 

  

Caso utilize a configuração de contas por grupos de artigos deverá ser definido: 

  

 A conta é lida das definições de contas nos grupos de compra/venda. Ou seja, na coluna 

Conta deverá constar <G> 
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Se o artigo não tiver grupo de compra/venda ou se não existir conta definida no grupo, será  usada a  conta  por omissão (opção 

Contas  de grupos  por omissão) 

 

 Conta a usar, definida na coluna Valor (ex: ComMN) 

 Agrupamento das contas, efetuada marcando a check-box da linha de configuração: 

Usando estas  configurações  é obrigatória  a  seleção desta  check -box. 

 
  

Classificação de Artigos - Inventário Permanente 

Com a entrada em vigor do Inventário Permanente, é necessária a correta contabilização do custo 

das mercadorias vendidas e matérias consumidas. Assim sendo, os artigos deverão ser 

classificados de acordo com as seguintes categorias – Tabela Artigos – campo Cat. de artigo 

  

 M – Mercadoria 

 P – Matérias-primas 

 P – Matérias subsidiárias 

 P – Materiais diversos 

 P – Embalagens 

 A – Produtos acabados e intermédios 
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 S – Subprodutos 

 S – Desperdícios 

 T – Produtos e trabalhos em curso 

  

Para a contabilização dos movimentos contabilísticos inerentes ao inventário permanente, 

deverão ser definidas as seguintes variáveis na configuração de ligação à contabilidade. 

  

 <EInvTotMerc>: Movimento de entrada com o total de Mercadorias 

 <EInvTotMatPrima>: Movimento de entrada com o total de Matérias-Primas 

 <EInvTotMatSub>: Movimento de entrada com o total de Matérias Subsidiárias 

 <EInvTotMatDiv>: Movimento de entrada com o total de Materiais Diversos 

 <EInvTotEmb>: Movimento de entrada com o total de Embalagens 

 <EInvTotProdAcab>: Movimento de entrada com o total de Produtos Acabados e 

Intermédios 

 <EInvTotSubProd>: Movimento de entrada com o total de Subprodutos 

 <EInvTotDesperd>: Movimento de entrada com o total de Desperdícios 

 <EInvTotMercConsign>: Movimento de entrada com o total de Mercadorias Consignadas 

 <SInvTotMerc>: Movimento de saída com o total de Mercadorias 

 <SInvTotMatPrima>: Movimento de saída com o total de Matérias-Primas 

 <SInvTotMatSub>: Movimento de saída com o total de Matérias Subsidiárias 

 <SInvTotMatDiv>: Movimento de saída com o total de Materiais Diversos 

 <SInvTotEmb>: Movimento de saída com o total de Embalagens 

 <SInvTotProdAcab>: Movimento de saída com o total de Produtos Acabados e Intermédios 

 <SInvTotSubProd>: Movimento de saída com o total de Subprodutos 

 <SInvTotDesperd>: Movimento de saída com o total de Desperdícios 

 <SInvTotMercConsign>: Movimento de saída com o total de Mercadorias Consignadas 

  

Sempre que é feito um movimento que origine uma entrada de stock (fatura de compra, entrada 

de stock, devolução de venda, etc) são usadas as contas iniciadas por EInv (movimento de 

entrada); por sua vez, sempre que é feito um movimento que origine uma saída de stock (fatura 

de venda, saída de stock, devolução de compra, etc) são usadas as contas iniciadas por SInv 

(movimento de saída). 

  

No sistema de inventário permanente nas compras, as contas 311- compras de mercadorias 

devem ter um saldo igual a zero, para isso devemos de creditar a mesma pelo valor da compra 

por contapartida da conta 321 – mercadoria em armazém. 

  

Nas vendas creditamos a conta 321 – mercadoria em armazém por contrapartida da conta 611 – 

custo da mercadoria vendida e consumida pelo valor do preço custo médio à data da emissão do 

documento venda. 
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Nota importante: 

  

Por vezes os documentos de compras são lançados na aplicação após registo das vendas dos 

artigos, não sendo por isso correta a valorização do stock. 

A valorização das vendas é ainda afetada quando se converte por exemplo uma guia de compra 

em fatura, pois esta última irá influenciar o preço de custo médio do artigo. 

Além disso, existem estas novas variáveis para exportação da valorização de artigos para 

contabilidade, irão refletir valores de alguns campos que até ao momento não existiam na base de 

dados. 

Por todos estes motivos se recomenda a execução da rotina – Recalculo do custo das vendas – 

caso pretenda uma valorização do seu stock 

Gestão de Vendedores 

Configurações relativas a vendedores. 

Vendedores 
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Poderá consultar os vendedores já criados através da pesquisa           

  

Poderá ainda obter diretamente os dados do vendedor usando o botão para obter os dados do 

leitor de cartão de cidadão. 

  

Do lado direito são apresentados os três botões: 

  

Novo 

Criar nova ficha de vendedor 

  

Gravar 

Gravar a ficha de vendedor em edição 

  

Eliminar 

Eliminar a ficha de vendedor em edição 

  

Estão disponíveis ainda algumas operações e relatórios a executar a partir da ficha de vendedor...  

  

Fotografia 

Associação de uma fotografia à ficha de vendedor 

  

Extrato 

Consulta do extrato de c/c de vendedor 

  

Acumulado 

Consulta do saldo acumulado do fornecedor 

  

A informação da ficha de vendedor está distribuída por diversos separadores:  

  

 Geral 

 Outros campos 

 Comissões 

 Permissões 

Geral 

Informação geral relativa ao vendedor... 

  

Nome 

Nome do vendedor 

  

Morada 

Morada do vendedor 

  

C.Postal 

Código postal da morada do vendedor 
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Idioma 

Idioma assumido 

  

Departamento 

Departamento do qual faz parte o vendedor 

  

País 

Nacionalidade 

  

Distrito 

Distrito da morada do vendedor 

  

Concelho 

Concelho da morada do vendedor 

  

Telefone 

Telefone contacto 

  

E-mail 

Endereço de e-mail 

  

Web 

Endereço de página web 

  

Inativo 

Marcação de vendedor inativo 

Outros campos 

Informação adicional relacionada com o vendedor... 

  

B.Identidade 

Número do bilhete de identidade 

  

Data Nasc 

Data de nascimento 

  

Contribuinte 

Número de identificação fiscal 

  

Data Admissão 

Data de admissão do vendedor 

  

Observações 

Informação adicional 

  

Rota 
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Rotas na qual está inserido o vendedor 

  

Seguidamente, deverá indicar as caixas usadas aquando da mudança de vendedor: 

  

Por omissão 

Caixa usada por omissão para o vendedor 

  

Central por omissão 

Caixa central usada por omissão para o vendedor 

Comissões 

Informação relativa às comissões que o vendedor tem mediante as vendas efetuadas... 

  

Grupo de vendedor 

Agrupamento de vendedores – permite a associação de planeamentos de comissão a diversos 

vendedores 

  

Desconto máximo 

Valor máximo de desconto que o vendedor pode efetuar 

  

Grupo de penalizações 

Penalização a que está sujeito o vendedor aquando processamento das comissões 

  

Pagamento de comissões (Venda/Liquidação) 

Percentagem de comissão a atribuir aquando emissão da venda e/ou aquando liquidação do 

documento (a soma de ambos terá que ser 100%). 

  

Debitar em C/C 

Indicação da conta onde debitar as comissões, se na conta corrente normal ou na conta corrente 

de cheques 

  

Retenção 

Ativação da retenção na fonte 

  

Taxa 

Taxa de retenção na fonte 

  

Comissão sobre outros vendedores 

Vendedores sobre os quais terá comissão e respetiva percentagem 

  

A comissão incide sobre (o valor da comissão calculada/o valor das vendas) 

Valor base para cálculo das comissões sobre outras comissões – valor de comissão dos outros 

vendedores ou valor líquido do documento 

Download @ www.idnet.pt | suporte@idnet.pt



 

  120 / 653 
 

Permissões 

Configurações inerentes ao acesso às diversas opções/operações da aplicação. 

  

Alterar Palavra Passe 

Definição de password associada ao vendedor 

  

Grupo de utilizadores 

Grupo de utilizadores ao qual está associado o vendedor 

  

Delegações 

Delegações em que estão ativos os vendedores 

Grupos de vendedores 

Agrupamentos de vendedores. 

  

Poderá consultar os grupos de vendedores já criados através da pesquisa           

  

À direita existem três botões: 

  

Novo 

Criar novo grupo 

  

Gravar 

Gravar grupo em edição 

  

Eliminar 

Eliminar grupo em edição 

  

A informação a definir para cada grupo é: 

  

Grupo 

Identificação do grupo de vendedor 

Por padrão é atribuída  uma numeração sequencia l .  

  

Descrição 

Nome do grupo 

  

Subconta 

Conta associada 
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Contas Correntes 

Configurações relativas a movimentações bancárias, nomeadamente tipos de conta, códigos de 

contas bancárias, categorias e métodos para classificação dos movimentos de c/c de bancos. 

Tipos de Conta 

Configuração dos diversos tipos de conta (carteiras) a usar. 

  

Código 

Identificação do tipo de conta 

  

Conta corrente 

Conta corrente relacionada com o tipo de conta 

  

Acumula no saldo 

Se o valor movimentado acumula no saldo 

  

Considerado p/Plafond 

Valor é considerado para plafond 

  

  

  

Métodos 

Tipos de transações bancárias. 

  

Poderá consultar os métodos bancários já criados através da pesquisa  

  

À direita existem três botões: 

  

Novo 

Criar novo método 

  

Gravar 

Gravar método em edição 

  

Eliminar 

Eliminar método em edição 

  

A informação a preencher relativamente aos métodos bancários é: 

  

Número 

Identificação do método bancário 

Por padrão é atribuída  uma numeração sequencia l .  
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Descrição 

Descrição do método 

  

Excluir do relatório 

Exclusão do mapa de análise bancária 

Categorias 

Classificação dos movimentos bancários. 

  

À direita existem três botões: 

  

Novo 

Criar nova categoria 

  

Gravar 

Gravar categoria em edição 

  

Eliminar 

Eliminar categoria em edição 

  

A informação a preencher relativamente às categorias bancárias é: 

    

Número 

Identificação da categoria bancária 

Por padrão é atribuída  uma numeração sequencia l . 

  

Origem 

Posição na ramificação de categorias bancárias 

  

Nome 

Descrição da categoria bancária 

Códigos de Bancos 

Informação de códigos de entidades bancárias. 

  

Poderá consultar os códigos de contas bancárias já criados através das pesquisas ou pelas setas 

de navegação  

  

Do lado direito são apresentados os três botões: 

  

Novo 

Criar nova ficha de cliente 

  

Gravar 

Gravar a ficha de cliente em edição 
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Eliminar 

Eliminar a ficha de cliente em edição 

  

Em relação às contas bancárias poderá configurar: 

  

Código Bancário 

Identificação da entidade bancária 

  

Banco 

Nome da entidade bancária 

  

Código Swift 

Código de identificação do banco necessário para efetuar transferências internacionais 

  

Nome Curto 

Sigla da entidade bancária 

  

País 

País ao qual pertence a entidade 

  

Documentos 

Configurações relativas aos documentos. 

Configuração de Séries de Documentos 

Apresentando cada uma a sua configuração e seguindo uma numeração sequencial, as séries de 

documentos permitem a classificação dos documentos por terminal, localização, ano, ... 

  

A adoção de séries de documentos é opcional, podendo ser criadas tantas séries quantas as 

necessárias.  

  

Série 

Séries existentes 

  

Inativa 

Indicação de série inativa 

  

Natureza 

Tipo de série  

  

Série por padrão 

Definir série padrão para todos os terminais do sistema 

  

Através dos botões apresentados à direita poderá adicionar, editar ou eliminar uma série. 
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Para cada série é importante definir: 

  

Geral 

Série 

Código identificativo da série 

O código da série não pode conter carateres que violem o esquema de va l idação do SAFT ou possam ser interpretados  como 

operadores  de XML (segundo Ofício Circulado 50.001), pelo que só poderá  conter de A a  Z e números  de 0 a  9 

  

Tipo 

Indicação da natureza da série. São possíveis os seguintes tipos: 

  

 Não assinados internos 

 A parti r da versão 2014 deixa de ser possível registar documentos em séries não assinadas (tipo de série  Não assinados internos); 

caso seja necessário recuperar documentos perdidos, deverá usar uma série tipificada como Assinados para recuperação de dados; 

as  séries não assinadas podem ser usadas unicamente para criação de documentos de naturezas  não sujei tas  a  ass inatura  (ex: 

orçamento, encomenda, etc). 

 Assinados internos 

 Externos não assinados e assinados 

 Assinados processados manualmente em impressos 

 Os  documentos  regis tados  neste tipo de série deverão  conter obrigatoriamente a  referência  do documento origem. 

 Contrariamente aos documentos criados  em séries  tipi ficadas  como Assinados processados manualmente em impressos  que 

permite a seleção de um dos tipos de documento conforme denominados no SAFT (campo InvoiveType), para as séries tipi ficadas  

como Assinados para recuperação de dados, o campo Nº doc i rá  apresentar as siglas dos documentos existentes na  apl icação. Os  

documentos registados nesta série (ver ponto 2.5 do Ofício Circulado 50.001), serão enviados para o SAFT com SourceBi l l ing = M 

(ta l  como acontece com os documentos criados em séries  manuais ) e na  imp ressão terão a  indicação de que se tratam de 

documentos  que foram recuperados  (indicação FTD)  

  

 Autofaturação (emitir faturas pelo fornecedor) – Assinada: perspetiva do cliente (emissor), 

ou seja, é a empresa a emitir as faturas do nosso fornecedor 

  

 Autofaturação (registo de faturas emitidas pelo cliente) – Não assinada: Autofaturação - 

perspetiva do fornecedor, ou seja, o nosso fornecedor autofaturou à nossa empresa e a 

nossa empresa regista o documento para efeitos de controlo (stocks, contas correntes, etc) 

  

 Assinados para recuperação de dados 

  

 Documentos resumo de outros documentos criados noutras aplicações 

  

  

Emissão do documento 

Forma como se pretende que sejam emitidos os documentos criados nesta série. 

 O tipo de emissão definido na ficha do cli ente terá  prioridade relativamente à  definição do tipo de emissão na  série dos  

documentos . 
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A emissão poderá ser: 

  

 Indiferente: usa outra configuração existente. Ex: se na série tem emissão de documento = 

Envio PDF por email e no cliente tem Indiferente, então a emissão será Envio PDF por 

email 

 Envio PDF por email 

 Exportação para ficheiro PDF. Os ficheiros serão gravados na diretoria indicada no campo 

Pasta de exportação documentos PDF em Diversos - Configurações - Configuração de 

Postos - Diversos 

  

Comunicação eletrónica à AT 

Indicação de tipo de submissão à AT. Poderá escolher uma das seguintes opções: 

  

  Não comunica – a aplicação original exporta o SAFT  - Os documentos criados nestas 

séries não serão comunicados à AT 

  SAFT simplificado - Os documentos criados nestas séries serão comunicados à AT via 

SAF-T 

  

 Es te campo está  unicamente ativo para  séries  do tipo Externos não assinados e assinados 

  

Delegação associada 

Indicação da delegação associada à série 

  

CAE 

Indicação do CAE associado à série; poderá ter vários CAE para várias séries. 

  

IVA regime de caixa 

Seleção da série para ser movimentada quando a empresa aderiu ao regime de IVA de caixa. 

  

IVA - regime especial de tributação da margem 

Seleção da série para ser movimentada quando são movimentados cliente/artigos abrangidos pelo 

regime especial de tributação da margem (bens em segunda mão). 

  

Permissões 

Neste separador, deverá parametrizar as permissões dos diversos grupos de utilizadores no que 

diz respeito á movimentação das séries 

  

Outros 

Neste separador pode ser definido um layout de impressão diferente do default, para ser usado 

nos documentos emitidos na série em questão. 

Em base de dados SQL pode ainda ser definido se o documento será guardado no arquivo digital 

- campo Arquivo.  

Em séries  de faturação eletrónica  os  documentos  esta  configuração terá  que se manter ativa .  
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Numeração de Documentos 

Os documentos deverão seguir uma numeração sequencial começando no número um em cada 

série. 

Para  mais  informações  relativamente a  séries  de docume ntos  consulte Séries  de Documentos . 

  

Caso o sistema seja implementado numa empresa que já tenha iniciado a sua atividade 

anteriormente, havendo por isso documentos já emitidos, será importante definir a numeração a 

seguir para cada documento/série 

  

Tipo de Documento 

Tipo de documentos a configurar 

  

Combo box Série 

Série de documentos em configuração 

  

Série 

Série do documento 

  

Sigla 

Sigla do documento 

  

Nome 

Nome do documento 

  

Número do próximo documento 

Numeração assumida aquando emissão de novo documento 

Nas  séries tipificadas como Assinados para recuperação de dados, a  numeração será sempre iniciada a 1 e não será possível alterar 

(ver ponto 2.5.2. do Ofício Circulado 50.001). 

  

Última data de emissão 

Indicação da data de emissão do último documento 

  

  

  

Tipos de Documentos 

Documentos de venda, compra, stock, c/c, depósito e caixa existentes na aplicação. 

  

Poderá consultar os documentos já criadas através das pesquisas ou pelas setas de navegação  

  

Do lado direito são apresentados os quatro botões: 

  

Novo 

Criar novo documento 
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Gravar 

Gravar a ficha de documento em edição 

  

Eliminar 

Eliminar a ficha de documento em edição 

  

Duplicar 

Duplicar a ficha de documento em edição 

  

Relativamente aos documentos, poderá ser parametrizável a seguinte informação: 

  

Geral 

  

Abreviatura 

Sigla que identifica o documento 

  

Nome 

Nome do documento 

  

Nome Abrev. 

Abreviatura do nome do documento 

  

Tipo 

Tipo de documento 

  

Ordem 

Ordem de listagem na seleção de documento para emissão 

  

Natureza 

Natureza do documento 

  

Preço por default 

Preço assumido, por padrão 

  

Morada por default 

Morada assumida, por padrão 

  

Algumas opções descritas de seguida estarão disponíveis consoante o tipo/natureza do 

documento selecionados. 

  

Imposto incluído 

Documento com ou sem impostos incluídos, por padrão 

  

Caixa 

Comportamento em termos de registo em caixa (Entrada/Saída e Total/Parcial) 
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Controle de Crédito 

Efetuado o controle de crédito aquando emissão do documento se ativo o controle para a entidade 

  

Entidades 

Tipo de entidade movimentada 

Este campo não pode ser a l terado 

  

Tipo de conta 

Conta em que é efetuado o registo do documento 

  

Mapa de IVA 

Comportamento relativamente ao mapa de Iva 

  

Mapa de Vendas 

Comportamento relativamente ao mapa de vendas 

  

Mapa de Compras 

Comportamento relativamente ao mapa de compras 

  

Mapa recapitulativo 

Comportamento relativamente ao mapa recapitulativo 

  

Preço por default 

Preço padrão usado nos documentos de stock. 

  

Este documento tem o seguinte comportamento 

Comportamento do documento em termos de registo em stock 

Propriedade dos documentos do tipo Stock. 

  

Os campos seguintes dizem respeito a configurações relativas a documentos do tipo Operações 

com títulos 

  

Comportamento 

Relativamente ao comportamento em termos de registo no c/c 

Propriedade dos documentos do tipo Conta Corrente. 

  

Estados que permitem a ação 

Estados do documento que permitem criar o documento 

Propriedade dos documentos do tipo Conta corrente. 

  

Estado após operação 

Estado do título após a criação deste documento 

Propriedade dos documentos do tipo Conta corrente. 

  

Tipo de conta destino 
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Indicação da conta destino 

Propriedade dos documentos do tipo Conta corrente. 

  

Conta de contrapartida 

Indicação da conta de contrapartida 

Propriedade dos documentos do tipo Caixa 

  

Opções 

  

Validar data de criação 

A data do documento é validada impedindo a emissão de documento com data anterior aos já 

emitidos com numeração inferior 

  

Obriga campos extra 

Aquando da criação do documento, é obrigatório o preenchimento dos campo extra 

  

Pede Data de Entrega 

Solicitada a indicação de data de entrega de trabalhos aquando emissão do documento . 

  

Pode ser Convertido 

Permitida a conversão do documento 

  

Obriga indicação do terceiro 

O documento obriga a indicação do terceiro para que possa ser gravado 

  

Obriga indicação do contribuinte 

O documento obriga a indicação do contribuinte para que possa ser gravado 

  

Obriga a V/Refª 

Obrigatório preencher o campo V/Refª aquando emissão do documento 

  

Pede Propriedades 

Indicação de propriedades dos produtos registados 

  

Código da propriedade deve existir 

Obriga a existência do código da propriedade dos produtos registados 

  

Permite valor total a zero 

Indicação se o documento pode ser gravado com total a zero 

  

Pede motivo de anulação 

Indicação se é obrigatório o preenchimento do motivo de anulação do documento 

  

Obrigatório incluir nome e número de documento origem 

Indicação de que o campo Origem, existente no cabeçalho dos documentos, é de preenchimento 

obrigatório. 
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Pede cliente a faturar 

Indicação de que pretende usar entidade de faturação diferente da entidade do documento. 

Deverá marcar esta opção caso pretenda, para além dos dados do cliente, indicar um outro cliente 

diferente do cliente “principal”, ou seja, indicar uma segunda entidade para o documento. 

Esta  opção estará unicamente disponível nos documentos de natureza diferente de Fatura, Fatura  Simpl i ficada, Fatura -Recibo, 

Nota  de Débito, Nota  de crédito ou Guia  de remessa. 

Consulte Facturação de franquias  para  mais  informações . 

  

Uma vez efetuadas estas parametrizações, para o documento onde marcou a opção Pede cliente 

a faturar, para além dos dados do cliente, poderá indicar um outro cliente diferente do cliente 

“principal”: 

  

Inativo 

Indicação de documento inativo 

  

Descritivos 

  

Descritivo 

Identificação do descritivo associado ao documento 

  

Contas Correntes 

Tipo de registo em c/c 

  

Opções de Preços 

Documento influencia preço de custo médio e último do produto 

  

Opções de movimentos de existências 

Comportamento do documento relativamente às existências do produto 

  

Outros Campos 

  

Numeradores por série de documentos 

Numeração do documento para cada série existente 

  

Envia e-mail em cc para 

Endereço de e-mail 

  

Observações 

Informação a incluir nas observações do documento aquando sua emissão 

  

Estado inicial 

Estado assumido aquando emissão do documento 

  

Permissões 
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Grupo 

Identificação dos grupos de utilizadores existentes no sistema 

  

Nome 

Nome dos grupos de utilizadores existentes 

  

Ver 

Permissão de visualização do documento 

  

Novo 

Permissão de criação de novo documento 

  

Alterar 

Permissão de alteração do documento 

  

Anular 

Permissão de anulação do documento 

  

  

  

Descritivos 

Códigos associados a cada documento. 

  

Poderá consultar os descritivos já criados através das pesquisas ou pelas setas de navegação  

  

Do lado direito são apresentados os três botões: 

  

Novo 

Criar nova ficha de cliente 

  

Gravar 

Gravar a ficha de cliente em edição 

  

Eliminar 

Eliminar a ficha de cliente em edição 

  

Relativamente aos descritivos de documentos, poderá configurar: 

  

Contas Correntes 

Tipo de registo em c/c 

  

Opções de Preços 

Documento influencia preço de custo médio e último do produto 

  

Opções de movimentos de existências 
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Comportamento do documento relativamente às existências do produto 

  

Estados de documento 

O Estado dos Documentos consiste basicamente na classificação dos documentos e é 

especialmente útil para a gestão de encomendas e projetos. Deverão ser criados os diversos 

estados que um documento poderá ter ... 

  

 
Código: Identificação do estado do documento 

  

Descrição: Breve descrição do estado do documento 

  

A associação de um estado ao documento terá que respeitar um diagrama de transição pré-

estabelecido - consulte Transição de Estado de Documentos 

  

Transições de estado de documento 

Uma vez criados os diversos estados terá de ser definido o fluxograma de transição de estados 
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Para desenhar um diagrama clique no botão Novo diagrama e de seguida selecione o documento 

para o qual pretende criar o diagrama… 

  

 
  

De seguida arraste os diversos estados para a área de desenho, dispondo-os conforme 

pretender… 
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Usando o Conetor de estados defina as ligações entre os estados… 

  

  

 
  

Para  eliminar um elemento do diagrama (estado ou seta de transição), bastará clicar no que pretende e clicar na  cruz da  barra  de 

tarefas  ou premir a  tecla  delete. 

  

Para além de cores diferentes, cada caixa de estado poderá ter associadas restrições aos 

documentos, nomeadamente permissão de alteração e/ou conversão. 

Selecione o item de estado pretendido e na caixa Propriedades proceda às devidas 

configurações… 
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As setas que identificam as transições de estado poderão também apresentar cores diferentes. 

Além disso, poderá ser definido o grupo de utilizadores que têm permissão para proceder à 

alteração de estado em questão. 

Caso pretenda, associe ações às mudanças de estado – envio de e-mail, definição de comentário 

por parte do utilizador, etc. 

  

 
  

Estado padrão 

Aquando emissão de um documento será atribuído por padrão o primeiro estado adicionado ao 

diagrama de transição de estados, caso pretenda atribuir um outro estado por padrão aceda a ( 

Sistema ) - Tabelas Gerais - Documentos - Tipos de Documentos, selecione o documento em 

questão e no separador Outros Campos defina o estado pretendido no campo Estado Inicial 

Definindo o estado inicia l  Nenhum irá  abdicar do flu xograma de estados , não sendo associados  estados  ao documento  
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Impostos 

Configuração dos impostos da aplicação. 

Agrupamento de Impostos 

Definição, por região, dos diversos grupos de impostos a imputar aos produtos – taxa intermédia, 

taxa reduzida, etc... 

  

Código 

Identificação do agrupamento 

Por padrão é atribuída uma numeração sequencial. 

  

Descrição 

Descrição do agrupamento 

  

País 

País 

  

Região 
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Região de impostos 

  

Impostos definidos 

Taxas de impostos existentes 

  

Impostos no grupo 

Impostos a aplicar no agrupamento 

  

NOTA IMPORTANTE: Aqui deverá ser definido o código relativo à taxa em questão 

  

Na ficha de produtos deverá ser definido o agrupamento de imposto respetivo. 

  

  

  

Definições de Impostos 

Impostos que a aplicação poderá suportar tendo em conta o tipo de atividade. 

  

Por padrão a aplicação apresenta os seguintes impostos configurados: 

  

 IVA: Imposto sobre Valor Acrescentado 

  

 IABA: Imposto Sobre o Álcool e as Bebidas Alcoólicas 

  

 DAF: Direitos de Autor - Taxa Fixa 

  

 DAV: Direitos de Autor - Taxa Variável 

  

 ECO: Ecovalor 

  

 ECOL: Eco-Lub 

  

 REEE: EcoValor Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos 

  

Código 

Identificação do imposto 

Por padrão é atribuída uma numeração sequencial. 

Descrição 

Descrição do imposto 

  

Descrição curta 

Sigla do imposto 

  

Incidência 

Tipo de incidência (Sobre outros impostos ou Regime de IVA de bens usados) 
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Cálculo 

Forma de cálculo do imposto. O cálculo é possível de uma das seguintes formas: 

  

 Adicionar taxa ao preço líquido (incluída no preço total), 

 Adicionar taxa ao preço líquido (adicionar ao preço total) 

 Taxa informativa (já incluída no preço). 

  

Discriminável na impressão 

Se o imposto é discriminado aquando da impressão de documentos 

  

Ordem para cálculo 

Ordem pela qual a taxa irá incidir sobre o valor do produto 

  

Casas decimais 

Número de decimais suportadas 

  

Fórmula de cálculo 

Fórmula aplicada para cálculo do imposto 

  

Fórmula Incidência 

Fórmula para cálculo do imposto quando regime de Iva bens usados 

  

Fórmula inversa 

Fórmula aplicada no cálculo do imposto incluído 

  

Fórmula Inc. (inv) 

Fórmula para cálculo do imposto incluído quando regime de Iva bens usados 

  

Taxas por Imposto 

Definição, por região, das taxas para cada imposto. 

  

Tomando como exemplo Portugal haverá várias taxas de Iva, as quais diferem consoante a região 

– Continente ou Ilhas (Regiões Autónomas) 

  

País 

País 

  

Região 

Região de impostos 

  

Para adicionar um novo imposto, clique no botão Adicionar. 

Para alterar um imposto existente clique no botão Alterar. 

  

Imposto 

Sigla do imposto 
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Código 

Código da taxa para cada imposto 

  

Taxa 

Taxa a aplicar 

  

Taxa Expira em 

Data até à qual o imposto é válido 

  

Código do imposto 

Código de imposto para efeitos de SAFT. 

  

Por uma questão de clareza, entende-se que “não sujeição” é absolutamente diferente de 

“isenção”, uma vez que para haver isenção terá forçosamente de existir sujeição ou incidência, 

enquanto que se este último requisito não se verificar, não pode sequer falar-se em isenção. A 

verificação da incidência é assim um requisito mínimo indispensável para que se possam aplicar 

as restantes normas do Código de IVA, incluindo as relativas às isenções. 

  

Motivo da Isenção 

Justificação da isenção 

  

Tendo em consideração o código de imposto escolhido (Taxa Isenta ou Não Sujeito), são 

disponibilizados apenas os motivos que poderão vigorar: 

  

Código Norma aplicável Não sujeito Isento 

M01 Artigo 16.º n.º 6 alínea c) do CIVA X   

M02 Artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 198/90, de 19 de Junho   X 

M03 

Decreto-Lei n.º 204/97, de 9 de agosto 

  X Decreto-Lei n.º 418/99, de 21 de Outubro 

Lei n.º 15/2009, de 1 de Abril 

M04 Artigo 13.º do CIVA   X 

M05 Artigo 14.º do CIVA   X 

M06 Artigo 15.º do CIVA   X 

M07 Artigo 9.º do CIVA   X 

M08 

Artigo 2.º n.º 1 alínea i) do CIVA 

X X 

Artigo 2.º n.º 1 alínea j) do CIVA 

Artigo 6.º do CIVA 

Artigo 2.º n.º 1 alínea l) do CIVA 

Decreto-Lei n.º 21/2007, de 29 de Janeiro 

M08 IVA – autoliquidação 

M09 
Artigo 60.º CIVA 

  X 
Artigo 72.º n.º 4 do CIVA 

M10 Artigo 53.ºdo CIVA   X 
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M11 Decreto-Lei n.º 346/85, de 23 de Agosto X X 

M12 Decreto-Lei n.º 221/85, de 3 de Julho X X 

M13 Decreto-Lei n.º 199/96, de 18 de Outubro X X 

M14 Decreto-Lei n.º 199/96, de 18 de Outubro X X 

M15 Decreto-Lei n.º 199/96, de 18 de Outubro X X 

M16 Artigo 14º do RITI (ou similar)   X 

M99 Não sujeito, não tributado (ou similar) X   

  

  

  

Impostos por Entidade 

Tipos de impostos inerentes a cada entidade. 

  

Poderá haver clientes a quem deverão ser emitidos documentos cujo imposto inclua, por exemplo, 

Ecovalor e Iva. Deverão então ser criados os vários impostos necessários de forma a serem 

“imputados” como padrão nos respetivos clientes ou fornecedores. 

  

Número 

Identificação do imposto 

Por padrão é atribuída uma numeração sequencial. 

  

Descrição 

Descrição do imposto 

  

Tipo 

Tipo de imposto (nacional, intracomunitário, outros países, inversão do sujeito passivo) 

  

País 

País 

  

Região 

Região de impostos 

  

Impostos definidos 

Taxas de impostos existentes 

  

Impostos no grupo 

Impostos a aplicar 

  

NOTA IMPORTANTE: Ao definir na grelha Impostos no grupo o código zero serão aplicadas todas 

as taxas desse imposto, dependendo do agrupamento de impostos definido no produto – 

intermédia, reduzida, etc... Para “forçar” uma determinada taxa terá que ser definida aqui. 
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Imposto de selo 

Configuração dos vários tipos de imposto de selo 

  

Código 

Código do imposto 

  

Descrição 

Descrição do imposto 

  

Data início 

Data a partir da qual pode ser usado o imposto de selo aqui criado. 

  

Método de cálculo 

Forma como será imputado o imposto de selo: taxa (opção Definir taxa e indicação de taxa) ou 

valor (opção Montante físico e posterior indicação de valor) 

  

  

Gerais 

Obras 

Obras associadas às entidades cliente para imputação dos documentos de venda. 

O objeto de imputação poderá  ser personal izado pelo uti l i zador.  

  

Poderá consultar as obras já criadas através da pesquisa   

  

À direita existem três botões: 

  

Novo 

Criar nova obra 

  

Gravar 

Gravar obra em edição 

  

Eliminar 

Eliminar obra em edição 

  

Para cada obra poderá definir a seguinte informação: 

  

Número 

Identificação da obra 

Por padrão é atribuída  uma numeração sequencia l . 

  

Cliente 
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Cliente associado à obra 

  

Descrição 

Nome da obra 

  

Início 

Data de início da obra 

  

Fim 

Data de conclusão da obra 

  

Orçamento 

Valor orçamentado para a obra 

  

Observações 

Informação adicional relativa à obra 

  

Últ. Venda 

Último documento associado à obra 

  

Inativo 

Desativação da obra 

  

  

Veículos 

Veículos associados às entidades cliente para imputação dos documentos de venda. 

O objeto de imputação poderá  ser personal izado pelo uti l i zador.  

  

Poderá consultar os veículos já criados através da pesquisa            

  

À direita existem três botões: 

  

Novo 

Criar novo veículo 

  

Gravar 

Gravar veículo em edição 

  

Eliminar 

Eliminar veículo em edição 

  

Para cada veículo poderá definir a seguinte informação: 

  

Número 
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Identificação do veículo 

Por padrão é atribuída  uma numeração sequencia l .  

  

Cliente 

Cliente associado à viatura 

  

Matrícula 

Matrícula da viatura 

  

Ano 

Ano de fabrico 

  

Kilómetros 

Número de kilómetros atuais 

  

Marca 

Marca do veículo 

  

Modelo 

Modelo do veículo 

  

Cor 

Cor do veículo 

  

Nº Chassis 

Número de série da viatura 

  

Observações 

Informação adicional relativa ao veículo 

  

Últ. Venda 

Último documento associado à viatura 

  

Inativo 

Desativação do veículo 

Imputação personalizada 

Além de obras e veículos, o utilizador poderá optar por outros campos de imputação de clientes, 

personalizando-os de acordo com as suas necessidades 

  

Poderá consultar a imputação anterior através da pesquisa  

  

À direita existem três botões: 

  

Novo 
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Criar nova ficha de imputação 

  

Gravar 

Gravar ficha de imputação em edição 

  

Eliminar 

Eliminar ficha de imputação em edição 

  

Para cada imputação poderá definir a seguinte informação:     

  

Número 

Identificação do objeto 

Por padrão é atribuída  uma numeração sequencia l .  

  

Cliente 

Cliente associado ao objeto 

  

Descrição 

Nome do objeto 

  

Personalizada 

Registos pré-definidos para a imputação personalizada 

A nomenclatura  deste campo é definida  na  configuração dos  campos  de imputação.  

  

Observações 

Informação adicional relativa ao objeto 

  

Últ.Venda 

Último documento associado ao objeto 

  

Inativo 

Desativação do objeto 

  

  

Departamentos 

Secções da empresa. 

  

Poderá consultar os departamentos já criados através da pesquisa  

  

À direita existem três botões: 

  

Novo 

Criar novo departamento 
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Gravar 

Gravar departamento em edição 

  

Eliminar 

Eliminar departamento em edição 

  

Para cada departamento poderá definir a seguinte informação: 

  

Departamento 

Sigla identificativa do departamento 

  

Descrição 

Nome do departamento 

  

Subconta 

Conta associada 

  

  

  

  

Tipo de Contacto 

Tipos para classificação das chamadas telefónicas efetuadas. 

  

Poderá consultar os tipos de chamadas já criados através da pesquisa  

  

À direita existem três botões: 

  

Novo 

Criar novo tipo 

  

Gravar 

Gravar tipo em edição 

  

Eliminar 

Eliminar tipo em edição 

  

Para cada tipo poderá definir a seguinte informação: 

  

Código 

Identificação do tipo de chamada 

  

Descrição 

Breve descrição do tipo de chamada 
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Motivos de alteração / anulação 

Motivos justificativos de alteração / anulação de registos dos documentos. 

  

Poderá consultar os motivos já criados através da pesquisa        

  

À direita existem três botões: 

  

Novo 

Criar novo motivo 

  

Gravar 

Gravar motivo em edição 

  

Eliminar 

Eliminar motivo em edição 

  

Para os motivos de alteração deverá ser definido: 

  

Código 

Identificação do motivo de alteração 

  

Descrição 

Breve descrição do motivo de alteração 

  

  

Moeda 

Informação relativa a moedas e câmbios. 

  

Poderá consultar as moedas já criadas através da pesquisa             

               

À direita existem três botões: 

  

Novo 

Criar nova moeda 

  

Gravar 

Gravar moeda em edição 

  

Eliminar 

Eliminar moeda em edição 
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Para cada moeda poderá definir a seguinte informação: 

  

Moeda 

Informação geral relativa à moeda. 

  

Sigla 

Identificação da moeda 

  

Descrição 

Moeda 

  

Moeda Euro 

Moeda substituída pelo Euro 

  

Fator conversão 

Taxa de conversão relativamente ao Euro 

  

Cambio em relação 

Moeda para câmbio 

  

Data 

Data da última atualização da taxa de câmbio 

  

Valor compra 

Valor de compra utilizado nos documentos a receber 

  

Valor venda 

Valor de venda utilizado nos documentos a pagar 

  

Na criação de novas moedas não se encontra disponível a definição de moeda Euro bem como 

fator de conversão, uma vez que estes campos apenas dizem respeito a moedas da zona euro. 

  

Especificações 

  

Positivo 

Exemplo de apresentação de valor positivo 

  

Negativo 

Exemplo de apresentação de valor negativo 

  

Símbolo monetário 

Símbolo da moeda 

  

Posição símbolo 

Formatação da moeda 
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Formato nº negativo 

Formatação de valor negativo 

  

Número casas decimais 

Casas decimais para totalizadores 

  

Nº decimais artigos 

Casas decimais para valores unitários 

  

Código ISO 

Código ISO da moeda. 

  

Inativo 

Indicação se a moeda se encontra inativa; não será possível movimentar uma moeda inativa. 

Na criação de novas moedas não se encontra disponível a  definição de moeda Euro bem como fator de conversão, uma vez que 

estes  campos  apenas  dizem respeito a  moedas  da  zona euro.  

  

Zonas  

Zonas geográficas em que se inserem as entidades. 

  

Poderá consultar as zonas / países já criadas através da pesquisa          

                 

À direita existem três botões: 

  

Novo 

Criar nova zona 

  

Gravar 

Gravar zona em edição 

  

Eliminar 

Eliminar zona em edição 

  

Para cada zona poderá definir a seguinte informação: 

  

Número 

Identificação da zona 

Por padrão é atribuída  uma numeração sequencia l .  

  

Zona 

Descrição da zona 

  

Tipo 

Tipo de zona (nacional, intracomunitária, outros países ou inversão sujeito passivo) 
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Moeda 

Moeda usada na zona 

  

Motivo de isenção de IVA 

Motivo de isenção de IVA preenchido automaticamente pela aplicação tendo em conta o Tipo de 

zona escolhida. 

  

País 

País para aplicação de impostos 

  

Região 

Região de impostos 

  

Cargas / Descargas 

Locais/meios identificados para a carga e descarga de mercadoria. 

  

Poderá consultar os locais de carga / descarga já criados através da pesquisa  

  

À direita existem três botões: 

  

Novo 

Criar nova carga/descarga 

  

Gravar 

Gravar carga/descarga em edição 

  

Eliminar 

Eliminar carga/descarga em edição 

  

Para cada carga/descarga poderá definir a seguinte informação: 

  

Número 

Identificação do local/meio de carga/descarga 

Por padrão é atribuída  uma numeração sequencia l .  

  

Descrição 

Nome do local/meio de carga/descarga 

  

Morada a utilizar 

Indicação da morada a usar; estão disponíveis as seguintes opções: 

  

 Dados da empresa emitente: será gravada, impressa e enviada para o SAF-T a morada 

constante na ficha da empresa; 
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 Morada da entidade do documento: será gravada, impressa e enviada para o SAF-T a 

morada constante na ficha do cliente/fornecedor. 

 Morada alternativa da entidade do documento: neste caso será gravada, impressa e 

enviada a morada escolhida no separador Totais do documento de compra e venda; 

 Morada do armazém: é gravada, impressa e enviada para o SAF-T a morada do armazém 

definido para o documento 

 Livre: neste caso o utilizador deverá indicar manualmente a morada de Carga ou Descarga 

que será gravada, impressa e posteriormente enviada no SAF-T. 

Não será permitido escolher este tipo de morada (Livre) na definição das avenças. 

  

Sempre que seja selecionada a opção Morada alternativa da entidade do documento poderá 

selecionar o Tipo de morada da entidade que será usada. 

O tipo de morada aqui escolhido irá corresponder ao tipo de morada definido na Entidade 

(separador Moradas). 

  

  

  

Transportes 

Meio usado para o transporte das mercadorias. 

  

Poderá consultar os transportes já criados através da pesquisa  

  

À direita existem três botões: 

  

Novo 

Criar novo transporte 

  

Gravar 

Gravar transporte em edição 

  

Eliminar 

Eliminar transporte em edição 

  

Para cada transporte poderá definir a seguinte informação: 

  

Número 

Identificação do transporte 

Por padrão é atribuída  uma numeração sequencia l .  

  

Descrição 

Nome do transporte 

  

Valor 

Valor fixo do transporte 
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Assumido como va lor de portes  aquando emissão do documento . 

  

Imposto 

Imposto a aplicar ao transporte 

  

Valor máximo da venda S/IVA para incluir portes 

Valor sem IVA a partir do qual não será cobrado transporte 

  

Modo de Transporte 

Tipo de transporte para processamento Intrastat 

Delegações 

Filiais existentes na empresa. 

  

Poderá consultar as delegações já criadas através da pesquisa     

  

À direita existem três botões: 

  

Novo 

Criar nova delegação 

  

Gravar 

Gravar delegação em edição 

  

Eliminar 

Eliminar delegação em edição 

  

Para cada delegação poderá definir a seguinte informação: 

  

Número 

Identificação da delegação 

 Por padrão é atribuída  uma numeração sequencia l .  

  

Nome 

Nome da delegação 

  

Terminais 

Terminais associados à delegação 

  

Séries 

Séries que poderão ser movimentadas 
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Intrastat 

Tabelas IntraStat. 

  

O sistema IntraStat é o responsável pelo tratamento estatístico das transações de bens entre os estados UE  

Para poder efetuar esta gestão terá que carregar previamente os códigos IntraStat nos parâmetros da aplicação 

de forma a que estejam disponíveis as tabelas IntraStat no sistema, artigos, clientes e transportes. 

Para informações relativamente aos mapas IntraStat consulte Reporte - IntraStat 

  

  

  

  

Nomenclatura 

Classificação das mercadorias. 

  

Poderá consultar as nomenclaturas já criadas através da pesquisa  

  

À direita existem três botões: 

  

Novo 

Criar nova nomenclatura 

  

Gravar 

Gravar nomenclatura em edição 

  

Eliminar 

Eliminar nomenclatura em edição 

  

Para cada nomenclatura poderá definir a seguinte informação: 

  

Mercadoria 

Código para identificar o tipo de mercadoria 

  

Descrição 

Breve descrição do tipo de mercadoria 

  

Gestão de Unidades 

É efetuada a gestão das unidades 

  

  

Modos de Transporte 

Tipo de transporte da mercadoria. 
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Poderá consultar os modos de transporte já criados através da pesquisa 

  

À direita existem três botões: 

  

Novo 

Criar novo modo transporte  

  

Gravar 

Gravar modo de transporte em edição 

  

Eliminar 

Eliminar modo de transporte em edição 

  

Para cada modo de transporte poderá definir a seguinte informação: 

  

Modo 

Identificação do transporte 

  

Descrição 

Breve descrição do modo de transporte 

  

  

Condições de Entrega 

Tipos de entrega da mercadoria. 

  

Poderá consultar as condições de entrega já criadas através da pesquisa 

  

À direita existem três botões: 

  

Novo 

Criar nova condição de entrega 

  

Gravar 

Gravar condição de entrega em edição 

  

Eliminar 

Eliminar condição de entrega em edição 

  

Para cada condição de entrega poderá definir: 

  

Condição 

Código para identificação da entrega 

  

Descrição 

Breve descrição da condição de entrega 
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Naturezas de transação 

Âmbito em que são efetuadas as transações. 

  

Poderá consultar as naturezas de transação já criadas através da pesquisa 

  

À direita existem três botões: 

  

Novo 

Criar nova natureza 

  

Gravar 

Gravar natureza em edição 

  

Eliminar 

Eliminar natureza em edição 

  

Para cada natureza poderá definir: 

  

Natureza A 

Código da natureza de transação A 

  

Descrição 

Breve descrição da natureza de transação 

  

  

  

Regiões 

Regiões de origem da mercadoria. 

  

Poderá consultar as regiões já criadas através da pesquisa  

  

Poderá consultar as condições de entrega já criadas através da pesquisa 

  

À direita existem três botões: 

  

Novo 

Criar nova região 

  

Gravar 

Gravar região em edição 
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Eliminar 

Eliminar região em edição 

  

Para cada região poderá definir: 

  

Região 

Código de região origem de mercadoria 

  

Descrição 

Breve descrição da região 

  

  

Personalização 

Configurações aplicáveis a todo o sistema, desde a ativação de áreas funcionais, à configuração 

dos ecrãs de movimentação e modelos de impressão. 

. 

Parametrizações funcionais 

A definição dos parâmetros terá de ser o mais criteriosa possível, já que estes revestem-se de 

importância vital para o bom funcionamento do sistema  

  

Configuração Monetária 

  

Moeda Base 

Moeda base do sistema 

  

Moeda Alternativa 

Moeda alternativa do sistema 

  

Definições Locais 

  

Idioma 

Linguagem utilizada 

  

País 

País assumido por padrão na criação das entidades 

  

Distrito 

Distrito assumido por padrão na criação das entidades 

  

Concelho 

Concelho assumido por padrão na criação das entidades 
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Região Impostos 

Região de impostos em que está inserido o sistema 

  

Atualiza/Carrega Intrastat 

Carregar códigos Intrastat 

  

Atualiza/Carrega Distritos 

Carregar informação de distritos 

  

Atualiza/Carrega Códigos Postais 

Carregar informação de códigos postais 

  

Configuração por padrão dos artigos 

  

Unidade 

Unidade de venda 

  

Tipo de Margem 

Margem para cálculo da percentagem de lucro 

  

Imposto 

Agrupamento de impostos assumido por padrão na criação de artigos 

  

Código de Barras 

Tipo de código de barras assumido por padrão na criação de artigos 

  

Máscara Referência 

Formato para criação automática de referências de artigos 

  

Nº Caract.Dup.Refª 

Número de carateres assumidos na duplicação de artigos 

  

Idiomas Disponíveis 

Idiomas para descrição dos artigos 

  

Campos Extra de Classificação 

Ativação de campos extra na ficha de artigos 

  

Desc. Campo (1) 

Descritivo do campo extra 1 de artigos 

  

Desc. Campo (2) 

Descritivo do campo extra 2 de artigos 

  

Desc. Campo (3) 

Descritivo do campo extra 3 de artigos 
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Terceiros 

  

Imp. a aplicar (Cli) 

Imposto por entidade assumido por padrão na criação de clientes 

  

Imp. a aplicar (Forn) 

Imposto por entidade assumido por padrão na criação de fornecedores 

  

Não permitir entidades com contribuintes iguais 

Ativação da validação de número de contribuinte de clientes e fornecedores 

  

Cliente 'Tipo de sujeito passivo' por omissão 

Tipo de sujeito passivo por omissão na criação de clientes 

  

Tipo limite crédito 

Tipo de limite de crédito assumido por padrão na criação de novos clientes. 

  

Limite em valor 

Valor do limite de crédito assumido por padrão na criação de novos clientes com limite em valor 

  

Limite em dias 

Número de dias de limite de crédito assumido por padrão na criação de novos clientes com limite 

em dias 

  

Dias p/ idade de saldos 

Intervalos de dias assumidos nos mapas de idade de saldos 

  

Descontos de pagamento / recebimentos são calculados sobre 

Forma de cálculo do desconto; é possível escolher uma das seguintes opções Valor total, Valor 

líquido 

  

Imposto de selo a aplicar a juros 

Indicação do imposto de selo a aplicar a juros. 

  

Áreas Funcionais: 

  

Compostos 

Ativação da funcionalidade artigos compostos 

  

Propriedades 

Ativação da funcionalidade propriedades de artigos 

  

IVA Bens 2ª mão 

Ativação da funcionalidade artigos em segunda mão 

Consulte Regime de IVA Bens  Usados  para  mais  informações . 

  

Download @ www.idnet.pt | suporte@idnet.pt



 

  158 / 653 
 

Peixarias 

Ativação da funcionalidade peixarias 

  

Unidades métricas 

Ativação da funcionalidade unidades métricas 

  

Descrição da unidade (1) 

Indicação da descrição da unidade métrica 1 

  

Descrição da unidade (2) 

Indicação da descrição da unidade métrica 2 

  

Descrição da unidade (3) 

Indicação da descrição da unidade métrica 3 

  

Unidades de medida 

Ativação da funcionalidade unidades de medida. 

  

Contratos 

Ativação da funcionalidade de contratos. 

Consulte Gestão de Contratos  para  mais  informações . 

  

Cores e Tamanhos 

Ativação da funcionalidade de cores e tamanhos de artigos 

  

Formato do código de barras 

Máscara do código de barras de artigos com cores e tamanhos associados 

Consoante a máscara definida será indicado, na ficha de artigo, o número de dígitos que dizem 

respeito à referência do artigo no campo Cód.Barras (separador Cor/Tam) 

  

Para que não seja necessária a reimpressão de todas as etiquetas de artigos, será possível criar 

um histórico de máscaras de códigos de barras. Este histórico de máscaras de código de barras é 

criado manualmente pelo utilizador, usando os botões de adição e eliminação poderá adicionar 

um formato e eliminar um formato, devendo respeitar as seguintes regras: 

  

 Não pode ter 2 máscaras com o mesmo tamanho; 

 Não pode ter máscaras com tamanho 12 e tamanho 13 em simultâneo, uma vez que a 

máscara com 12 dígitos pode ser 12 dígitos + check digit. 

O check digit pode ser substituído pela letra X (exemplo RRRRRRRCCCSSX) no entanto não é obrigatório uti l i zar este carater, 

bastará  defini r a  máscara  R, C, S. 

  

Sempre que existam códigos de barras criados com a máscara antiga e tenha a necessidade de 

imprimir novas etiquetas, estas apresentarão 0 à esquerda para preencher os carateres R, C ou S 

acrescentados para compor a nova máscara. 
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Por exemplo, um código de barras 1234567passa a ser impresso 001234567, permitindo desta 

forma a correta leitura das etiquetas existentes 

  

Uma vez que agora a máscara dos códigos com cor e tamanho não é obrigatoriamente com 13 

dígitos, o formato usado na impressão das etiquetas será EAN13 ou Code39 consoante a 

máscara definida. 

Caso já  existam códigos de barras criados e a  nova máscara seja definida com menos dígitos, não será possível a leitura dos c ódigos 

de barras existentes, devendo neste caso proceder-se à  reimpressão das etiquetas e a lteração dos códigos de barras  na  ficha  dos  

artigos . 

Para  mais  informações  relativamente a  esta  funcional idade consulte  Gestão de Cores  e Tamanhos . 

Fitofarmacêuticos  

Para que possa efetuar transações de produtos fitofarmacêuticos, deverá preencher o Número de 

autorização do exercício de atividade. 

Consulte Produtos  fi tofarmacêuticos  para  mais  informações . 

Apuramento de custos de matéria-prima 

Uma vez ativada esta funcionalidade terá disponível em documentos de stock, um novo 

documento – Consumo Matérias-Primas – que permitirá, através de um pequeno wizard, 

determinar o consumo de matérias-primas. 

Consulte Compostos -Apuramento do Consumo de Matérias -Primas  para  mais  informações . 

Arquivo digital 

Ativação do arquivo digital 

Esta  opção está  unicamente disponível  para  bases  de dados  em SQL. Para  mais  informações  consulte Arquivo Digi ta l . 

Sage Search 

  

Perfil de indexação   

Tipo de perfil para a indexação dos dados do Sage Search 

  

Hora a que muda o dia 

Hora 

Indicação da hora a que muda o dia 

  

Movimentação 

Permissões gerais nos movimentos de Compras e Vendas 

Controlar venda de quantidades pelo stock 

Ativação do controle de stock de artigos. São possíveis as seguintes opções Nenhum, Disponível, 

Existente 

  

Avisar quanto atingir o Stock Mínimo 

Ativação do aviso de stock mínimo de artigos 

  

Introduzir quantidades a negativo (em documentos não certificados) 

Ativação da permissão de inserção de quantidades negativas nos documentos. 

A poss ibi l idade de inseri r quantidades  a  negativo, é unicamente poss ível  em documentos  não certi ficados  
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Introduzir preços a negativo 

Ativação da permissão de inserção de preços negativos nos documentos 

  

Vender abaixo do preço de custo 

Ativação da venda de artigos com preço inferior ao preço de custo 

  

Movimentação 

Analisa a política de descontos, preços e ofertas 

Modo de aplicação dos planeamentos de desconto e ofertas por linha ou por documento 

  

Valor máximo para quantidade, preço e valor entregue 

Valor máximo para campo quantidade na emissão de documentos 

  

NºDecimais Qnt 

Número de casas decimais permitidas no campo quantidade na emissão de documentos 

  

V/Refª (Vendas) 

Nome do campo que deverá ser mostrado no cabeçalho do ecrã das vendas para indicação de 

uma referência 

  

Utiliza vendedor linha a linha 

Ativação da funcionalidade vendedor linha a linha 

  

Ordem na impressão 

Ordem para impressão das linhas de documentos 

  

Desconto Valor Unitário é calculado sobre 

Base para cálculo do desconto em valor unitário 

  

Ao movimentar, agrupa os artigos pelo seguinte critério 

Critérios para agrupamento de linhas durante processo de emissão de documentos de compras e 

vendas. No que diz respeito aos documentos de stock, apenas se aplica a documentos de 

entrada, saída e stock inicial. Os restantes documentos de stock irão agrupar por cor, tamanho, 

edição e armazém (e por propriedade no caso dos inventários), independentemente dos critérios 

definidos aqui. No que diz respeito ao documento de fabricação/composição/decomposição, será 

obviamente ainda avaliado o tipo de movimento – entrada ou saída. 

  

Dias para devolução das embalagens retornáveis 

O número de dias indicado neste parâmetro será usado para calcular a data impressa no 

documento como data limite de devolução quando um artigo do tipo Embalagem retornável é 

movimentado. 

  

Documentos de origem podem possuir cliente de faturação distinto 

Indicação que pretende usar entidades distintas para faturação. 

Consulte Faturação de franquias  para  mais  informações . 
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Documentos de origem podem possuir cliente de faturação distinto 

Indicação que pretende movimentar a segunda entidade nos documentos de venda. 

Consulte o separador Opções em Tipos  de Documentos  para  mais  informações . 

  

Número máximo de linhas nos documentos 

Número máximo de linhas que um documento pode conter. O número aqui definido deverá estar 

entre 5.000 e 75.000. Sempre que num documento de compra, venda ou stock se tentem lançar 

mais linhas que o número aqui definido, será mostrada a seguinte mensagem: 

  

Retenção na fonte 

  

Vende c/ Retenção 

Ativação da funcionalidade retenção na fonte 

  

Ao criar cliente, se for sujeito passivo ativa retenção 

Ativação da opção Retenção na ficha do cliente caso este seja sujeito passivo 

  

Taxa de Retenção 

Taxa de retenção na fonte assumida por padrão 

  

Assistente de conversão 

Máscara para o comentário no detalhe 

Comentário a apresentar nos detalhes dos documentos convertidos 

  

Máscara para o comentário no rodapé 

Comentário a apresentar no rodapé dos documentos convertidos 

  

Poderá definir a máscara usando texto combinado com as seguintes variáveis: 

  %1 = Nome do Documento por Extenso 

  %2 = Série do Documento 

  %3 = Nº Documento 

  %4 = Data de Emissão 

  %5 = Sigla Documento 

  %6 = Total Documento 

  %7 = V/Referência 

  

Embora definidas as máscaras nos parâmetros, as mesmas só serão consideradas caso as 

respetivas opções sejam marcadas aquando da conversão de documentos. 

  

O primeiro campo – Máscara para o comentário no detalhe – será usada caso se selecione a 

opção Inclui linhas com a indicação do documento origem aquando da conversão. 

  

Enquanto que o segundo campo – Máscara para o comentário no rodapé – será usado caso se 

selecione a opção Coloca nas Observações os documentos convertidos no assistente   

  

Documento de stock 
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Comportamento ao encerrar uma contagem  

Comportamento desejado para o encerramento da contagem de stock: 

  

- Reset de Quantidades 

Gerado documento acerto de stock com a diferença entre a quantidade contada e a que aplicação 

retorna. 

  

- Lança Entradas/Saídas 

Gerado documento entrada de stock e/ou saída de stock com a diferença entre a quantidade 

contada e a que aplicação retorna. 

   

Imputação ao cliente nas vendas 

  

Imputação 

Imputação de valores de vendas a obras ou a veículos. 

Consulte Imputação (Obras/Veículos/Personal izada)  para  mais  informações . 

  

Sempre que seja selecionada a opção Por veículo, deverá definir o documento para a emissão 

da nota de crédito bem como o artigo do tipo Franquia. 

Consulte Faturação de franquias  para  mais  informações . 

  

Cor do campo em edição 

Cor  

Cor assumida na edição de campos 

  

Nome avenças especiais 

Nome 

Descrição de avença assumida por padrão para exclusão no processamento 

  

Documento para abertura automática de caixa 

Documento 

Documento usado para a abertura automática de caixa 

  

Documentos de transporte 

Documento de transporte global 

Documento usado como documento de transporte global 

  

Tolerância (minutos) para o cálculo da Data/Hora carga  

Número de minutos que deverão ser adicionados à hora de gravação do documento de transporte 

para considerar como Hora de carga do documento de transporte 

  

Controlo de entrega efetiva de bens 

Tipo de controlo efetuado. 

  

Verifica a existência de DT Global emitido em data anterior 
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Esta opção permite ao utilizador definir se pretende que, na criação de documentos resultantes 

dos documentos de transporte globais, sejam considerados os documentos de transporte globais 

criados numa data anterior caso não exista um documento de transporte global para essa data. 

Consulte Documentos  de transporte  para  mais  informações . 

Integração de Dados 

  

Ficheiro de lista negra 

  

Ficheiro lista negra 

localização do ficheiro de lista negra 

  

Scripts 

Diretoria de Exportação 

Localização dos ficheiros gerados pela exportação via script 

  

Diretoria de Importação 

Localização dos ficheiros gerados pela importação via script 

  

Scripts a executar 

Nome do script a executar 

  

Faturação Eletrónica 

Configuração relativa à ativação da faturação eletrónica  

  

Ativar faturação eletrónica 

Ativação da funcionalidade  

  

Email de envio 

Endereço de e-mail usado para envio do documento  

  

Certificado 

Certificado a usar 

 Certificado Sage 

 Certificado Próprio 

Para  mais  informações  consulte Faturação Eletrónica  

Pagamentos Eletrónicos 

Ativação de pagamentos eletrónicos, nomeadamente SEQR (se cure) - método de pagamento 

rápido e seguro, efetuado através de dispositivos móveis.  

Para  mais  informações  relativamente a  este método de pagamento leia  SEQR.  

  

Configuração de campos extra 

Informação extra aplicada a entidades, produtos ou documentos. 
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Poderá consultar os campos extra já criados através das pesquisas ou pelas setas de navegação  

  

Do lado direito são apresentados os três botões: 

  

Novo 

Criar novo campo extra 

  

Gravar 

Gravar campo extra em edição 

  

Eliminar 

Eliminar campo extra em edição 

  

Relativamente aos campos extra poderá configurar:  

  

Número 

Identificação do campo extra 

Por padrão é atribuída uma numeração sequencial. 

  

Pergunta 

Descrição do campo extra 

  

Aplica-se a 

Aplicação do campo extra a entidades, produtos ou documentos 

  

A resposta a dar é 

Formato da resposta 

  

Selecionada de uma lista 

Resposta texto possíveis para seleção 

  

  

Personalizar introdutor de documentos 

A grelha de registo dos documentos é parametrizável permitindo ao utilizador selecionar os 

campos a serem lidos para cada documento de acordo com as suas necessidades. 

  

Poderão ainda ser definidos campos não editáveis, mas que permitam a visualização da 

informação 

  

Campos disponíveis 

Lista de campos disponíveis para a grelha de registo 

  

Campos a utilizar 

Campos definidos para a grelha do documento selecionado 
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Número de terminal 

Identificação do terminal a que diz respeito a configuração 

  

Tipo 

Tipos de documento 

  

Documento 

Identificação do documento 

  

Combo box 

Configurações automáticas possíveis 

  

Além das configurações automáticas que podem ser carregadas – botão Carregar -, estão 

disponíveis diversos campos que permitem uma personalização da grelha de cada documento. 

  

A configuração é simples, bastando adicionar os campos pretendidos ativando, ou não, a sua 

edição aquando registo do documento. 

À medida que são adicionados/removidos campos será atualizada a pré-visualização da grelha 

em rodapé, podendo, no entanto, serem efetuados ajustes, quer em termos de largura dos 

campos quer no que diz respeito à ordem dos mesmos. 

  

As configurações podem ser copiadas para outros documentos e terminais – botão Duplicar. 

  

            

Alterar Modelos de Impressão 

Aqui serão apresentados os layout’s existentes agrupados por tipo de documento... 

  

Poderá criar um layout com base num já existente efetuando as alterações necessárias ou partir 

de um totalmente em branco. Selecione o layout a partir do qual irá criar o novo e atribua-lhe um 

nome... 

A área de desenho 
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A: Réguas      

                          

B: Menu                           

  

C: Barra de Objetos 

  

D: Barra de ferramentas     

  

E: Nome do ficheiro            

  

F: Área de desenho            

  

G: Informação 

  

H: Pré visualização 

  

I: Objetos 

  

J: Janela de níveis 

  

K: Menu de opções (Propriedades) 
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L: Lista de Variáveis 

  

Réguas 

As réguas formam um quadro á volta da área de desenho. As medidas nas réguas 

automaticamente ajustam-se auto pelo modo que esteja configurada a  janela. 

A posição do rato é mostrado nas réguas e é também transmitida para a barra de informações, os 

eixos da sua posição. 

  

Barra de objetos 

Algumas das ferramentas que estão disponíveis podem ser acedidas através da barra de objetos 

colocada na parte esquerda do ecrã. 

Para ter mais informações sobre o que fazem, basta manter o rato colocado sobre o objeto e uma 

pequena descrição aparece. 

  

 
  

Toolbar 
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Menu de contexto 
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A janela de pré visualização está sempre disponível para que possa ver o resultado do trabalho 

feito na área de trabalho. 

Pode alternar entre a visualização completa ou minimizada. 

  

Quando se movimenta com o rato sobre esta janela o ícone do rato altera-se para uma lupa que 

significa que se clicar com o rato a janela passará para o formato de visualização em janela 

completa . 

  

Um novo click e a janela volta ao tamanho original. 

  

Tanto esta janela como as outras janelas apresentadas na área de trabalho podem ser fechadas. 

Para reabri-las escolha o menu : 

Ver - Janelas no menu principal. 

     

Barra de informação 

  

A Barra de informação está dividida em 3 secções : 

  

 A área da esquerda indica a posição atual do rato em milímetros ou polegadas, a contar do 

top esquerdo do ecrã 

    

 A área do centro indica o estado atual da operação que o utilizador está a fazer. (por 

exemplo, seleção, desenhar retângulo, etc.) 

     

  A área da direita mostra o nome ou tipo aparência relativa, bem como o tamanho do 

objeto selecionado 
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  Janela de níveis 

  

 
  

A janela de níveis, mostra os vários níveis de camadas que pode trabalhar no projeto. 

Pode aumentar a complexidade de um projeto por atribuir camadas diferentes a certos objetos. 

Pode ligar ou desligar a qualquer altura uma camada específica bastando para tal aceder à janela 

de níveis. 

  

Por exemplo, uma camada pode ser apenas válida para uma página de um projeto de multi–

páginas, e uma outra camada para as páginas seguintes. 

  

Lista de Variáveis 

  

 
  

A lista de variáveis apresentam todas as variáveis disponíveis no projeto atual; São também 

adicionados nesta lista os campos disponíveis. Campos, variáveis normais e variáveis internas 

são distinguidas numa árvore. 

  

Se arrastar uma variável para um espaço livre da área de trabalho, um novo objeto é criado 

automaticamente. 
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Arrastar e Largar (Drag & Drop) 

  

O Gerador de documentos está equipado com um leque vasto de opções de Drag & Drop, 

simplificando o processo de desenho de documentos. É possível como vimos anteriormente 

adicionar novos dados aos objetos existentes, ou criar novos objetos em áreas livres do 

documento. Este sistema foi integrado em varias caixa de dialogo (Propriedades, objetos de 

tabelas e mover dados simplesmente com o rato. 

  

  

  

Caixas de diálogo 

  

As caixas de dialogo do Gerador de documentos estão capacitadas com funções que permitem 

rapidamente se familiarizar com o método de trabalho e trabalhar mais eficientemente. A lista 

apresentada a seguir descreve alguns dos botões que vai simplificar o trabalho em algumas das 

caixas de dialogo: 

  

  

Ajuda online: O gerador possui uma ajuda de contexto que pode ser iniciada em quase 

todas as caixas de dialogo através deste botão. 

    

Novo: Este botão é usado para adicionar novos dados na caixa de dialogo, uma nova linha 

num objeto de texto, por exemplo. 

   

Editar: Este botão é usado para editar os dados ou as propriedades de item(s) selecionado(s) 

     

Eliminar: Este botão serve para eliminar o(s) item(s) selecionado(s). 

    

  Cortar: Este botão elimina o item selecionado para o clipboard. 

    

  Copiar: Este botão copia o item selecionado para o clipboard. 

     

  Colar: Este botão cola dados do clipboard para o objeto. 

     

  Mover: Com este botões pode mover com a ordem dos dados para cima e para baixo. 
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Métodos e Procedimentos 

O gerador de documentos tem 3 tipos de documentos, Listas, Etiquetas, e Tabelas (são 

normalmente desenhos de documentos mais complexos, tipo faturas, etc.). 

Os elementos individuais de um projeto são os objetos. Desta forma, por exemplo, um projeto de 

etiquetas, pode ter um objeto para o nome, outro para o endereço e outro para o logotipo. 

Estes objetos contêm informação necessária para imprimir e manter certas caraterísticas como a 

fonte usada, o alinhamento as cores, etc. 

  

O Gerador, fornece diferentes tipos de objetos que podem ser livremente colocados na área de 

trabalho. De acordo com o seu tipo, a sua informação e as suas propriedades podem diferir. 

  

  

Texto e variáveis: Estes objetos podem conter texto fixo, bem como dados de registos 

individuais. Pode ainda determinar a fonte e o alinhamento dos dados. 

  

  

  

Retângulos: Estes objetos são quadrados retangulares, que se podem usar para criar 

formas de desenho. Pode alterar-se a largura da linha, a cor de fundo e sombra. 

  

  

  

Círculos: Estes objetos são para desenho e podem também alterar a sua cor, largura de 

linha e preenchimento. 

  

  

  

Linhas: Com este objeto pode criar linhas e alterar a sua largura e cor 

  

  

  

Imagem: Este objeto permite a inserção de imagens no projeto. Estas podem ser fixas (ex. 

Logotipo da firma) ou variáveis gráficas (ex. diferente em cada registo). 

  

  

  

Download @ www.idnet.pt | suporte@idnet.pt



 

  173 / 653 
 

Código de barras: Este objeto permite texto fixo ou variáveis para criar códigos de barras. 

Pode definir as caraterísticas como tipo de código, cor, texto e orientação.      

  

  

  

Tabelas (Listas): Este objeto permite a apresentação de texto fixo ou variáveis de dados de 

diferentes registos. Pode definir a fonte, o tamanho das colunas, cabeçalhos e rodapés, etc. 

  

  

  

Texto formatado: Com este objeto pode inserir texto formatado, no formato idêntico ao 

Word. Cor, tamanho das letras e fonte usada são opções possíveis neste objeto.    

  

Quando um novo objeto é criado este fica automaticamente selecionado e pode ser editado e 

alterado. 

  

  

  

Valores por omissão 

Antes de iniciar a colocação de objetos individuais na área de trabalho e a configurar a s suas 

propriedades, é necessário definir valores do projeto - Projeto - Opções. Desta forma irá poupar 

tempo e trabalho mais tarde. 

  

Opções para o Projeto 

As opções do “Projeto" só são válidas para o projeto atual. 

  

Definir grelha de alinhamento 

Especificar se uma grelha deve ser colocada no fundo do ambiente de trabalho ou não. 
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Pré visualização 

  

Esta opção Pré visualização de página, debaixo de cabeçalho Pré visualizar, só está disponível 

nos projetos de etiquetas. 

Pode escolher entre ver todas as etiquetas ou então só uma a uma. 

  

Precisão 

Aqui pode determinar qual o numero de casas decimais que irá usar nos números, quando estes 

não forem impressos em nenhum formato específico. 

  

Opções para Objetos 

Os valores por omissão para os Objetos são válidos para todos os novos objetos até estes serem 

mudados. 

  

Fonte do objeto                        

Pode determinar aqui qual a fonte a utilizar para cada novo objeto criado. 

Estas opções são apenas válidas para objetos que tenham texto .  

  

 
  

Cores dos objetos 

Com as opções Rebordo e Preenchimento pode atribuir diferentes cores a diferentes objetos. Este 

valores só são válidos para objetos do tipo Circulo/Elipse, retângulo e linha. 

  

Opções para área de desenho 

Cor das réguas 

Aqui pode definir a cor das letras e a cor do fundo das réguas e da área de trabalho. 

  

Opções de texto 

Pode especificar se o texto dos objetos de ser apresentado ou não na área de trabalho. 

                                                           

 "WYSIWYG" 

Ativando esta opção a visualização é exata aquela que será impressa. 

  

Configuração de Uso 

  

 Informação do objeto: permite ver informação do nome do objeto 

 Novo assistente de projeto: para receber o assistente sempre que cria um novo projeto 
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Trabalhar com níveis 

Os objetos selecionados podem ser atribuídos a certos níveis da janela de níveis. 

Este níveis devem ser especialmente usados em projetos maiores e mais complexos. Para 

projetos mais complexos e é aconselhado usar objetos em cada página (primeira página, páginas 

seguintes e última página) para cada um dos níveis.. Enquanto pode saltar de nível para nível e 

ligar ou desligar qualquer um deste níveis, e assim tratar cada página individualmente. 

De outra forma os objetos de diferentes páginas ficariam sobre os outros e tornariam o tratamento 

de objetos únicos mais complexo e difícil. 

  

Também pode ser útil em projetos complexos que relacionem objetos com o mesmo conteúdo 

num só nível. 

  

Mesmo até os desenhos mais complexos podem ser feitos ser perder controlo do seu projeto. 

Definir Níveis 

Os Níveis podem ser definidos via  Projeto - Definições de níveis, ou usando o menu de contexto ( 

Editar Lista de comandos).  

    

 

Inserir Níveis 

Na janela de níveis, quando é criado um novo projeto pelo menos um nível existe. 

Mas os níveis Básico, Primeira página e Próximas páginas são sempre criadas automaticamente. 

  

Com o botão Novo  pode definir novos níveis, quantos níveis desejar. 
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Para distinguir os vários níveis existente no projeto é aconselhado indicar uma cor diferente para 

cada um deles. 

A atribuição desta  cor não tem efei to   a lgum sobre a  impre ssão e visual ização documento. 

Eliminar níveis 

Para eliminar níveis que não sejam necessários, basta selecionar e escolher o botão Eliminar. 

Se o nível eliminado, tiver objetos dentro dele, serão automaticamente redirecionados para o nível 

Básico. Desta forma nunca irá perder objetos mesmo apagando níveis. 

  

Condições de apresentação de níveis 

Pode-se definir condições para cada nível. Estas condições determinam sob que forma deverão 

ou não estes níveis serem impressos. Estas condições dizem respeito apenas aos objetos desse 

nível em particular. 

A condição de apresentação pode ser colocada diretamente no campo de “condição”, desde que o 

utilizador saiba como construir corretamente uma condição. Com o botão Editar pode de qualquer 

forma se possível, abrir o editor de funções no qual pode combinar variáveis, texto e funções com 

qualquer expressão. 

Mais informações podem ser encontradas em capítulos mais adiante. 

  

Atribuir níveis 

Os objetos selecionados podem ser assignados a um certo nível. 

Selecione os objetos que deseja atribuir a um certo nível e depois selecione o comando Atribuir 

nível no menu de objetos ou no menu de contexto. 

Uma lista dos níveis existente irá aparecer para escolha. 

  

Faça duplo click no nível ao qual deseja assignar os objetos escolhidos.                                                  

  

Em alternativa pode escolher o nível e o botão Ok. 

                                          

Os objetos assignados serão automaticamente coloridos de acordo com a cor especificada no 

nível. 

  

Mas esta cor é só para visualização no gerador. 
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  Copiar objetos para outros níveis 

O Gerador permite não só atribuir quais os objetos deste nível como também permite que copie 

objetos de outros níveis para aquele que quiser. 

O objeto original fica no nível que estava e a cópia vai para o nível escolhido. 

Para copiar um ou mais objetos para um nível diferente, selecione os objetos e depois execute o 

comando Copiar para nível no menu de Objetos  ou através do menu de contexto. 

  Ligar e desligar níveis 

  

Para melhorar a transparência em projetos complexos com muitos objetos, pode atribuir aos 

objetos níveis que podem ser individualmente desligados, para que aquilo que esteja na área de 

trabalho seja só relativo ao nível que deseja trabalhar. 

  

 
  

Os níveis que são apresentados, estão marcados com um “visto” verde antes do seu nome, os 

que estão invisíveis irão aparecer com uma cruz vermelha. 

  

  

  

Propriedades dos Objetos 

A parte das caraterísticas como cor, tamanho, posição e nível correspondente, é possível atr ibuir 

aos objetos mais propriedades. 

  

Determinar nomes para os Objetos 

Quando insere um novo objeto, é apresentada uma descrição na linha de informação, tipo de 

objeto (ex. :   Texto) e as suas coordenadas. Isto é um  nome pré definido para este objeto. Se 

existir um grande número de objetos similares no projeto, estas descrições poderão confundir o 

utilizador.  Por isso existe a possibilidade de renomear os objetos com uma descrição que mais 

facilmente o identifique. Execute o comando Nome do menu Objetos ou através do menu de 

contexto. 

O nome de cada objeto é apresentado como o titulo de cada menu de contexto. 

  

Na caixa de dialogo do nome do objeto pode digitar qual o nome que deseja. 

  

O nome escolhido irá depois ser apresentado na linha de informações sobre este objeto. 
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Condições de apresentação de objetos 

Pode atribuir-se condições de apresentação aos objetos, tendo estas apenas efeito para a 

impressão dos mesmos. 

Estas condições específicas por objeto ou grupo de objetos podem ser definidas através do 

comando Condição de apresentação no menu de objetos  ou no menu de contextos. 

Uma introdução mais completa sobre como construir condições será apresentada nos capítulos 

adiante ( Variáveis, Formulas, e Expressões.) 

  

Conteúdo dos objetos 

A parte das propriedades e condições, existe também o próprio conteúdo do objeto, texto, 

números, e variáveis que estão dentro do objeto. 

Para editar estes conteúdos é necessário selecionar o objeto e depois escolher a opção 

Propriedades no menu de  Objetos, ou através do menu de contexto. 

O tipo de propriedades é diferente de tipo de objeto para tipo de objeto. 

As propriedades individuais para cada tipo de objeto estão descritas mais adiante no capitulo de 

Propriedades. 

  

Variáveis, Fórmulas e Expressões 

A informação pode ser inserida diretamente no projeto com Texto Fixo , ex.: um linha de endereço 

da firma, ou um cabeçalho de uma coluna. 

O texto fixo é impresso exatamente da forma como foi introduzido no projeto. 

Ou, pode ser uma imagem fixa, como por exemplo, o logotipo da sua empresa, ou um código de 

barras fixo. 

Ou, por outro lado a informação pode vir de uma base de dados, que esteja aberta. 

Informação deste tipo é inserida no projeto como  variáveis. Desta forma pode por exemplo 

selecionar a variável TELEFONE para uma coluna de uma lista. 

Os mais variados números de telefone da base de dados serão impressos nessa 

coluna.  Variáveis ocupam o espaço da informação da base de dados, são marcadores de local. 

  

Usando formulas e expressões, a informação contida nas variáveis e texto fixo podem ser 

ligados  e até editados. Para ajudar nesta tarefa existem as formulas (para  cálculos com 

números) e expressões  (para a combinação com texto e valores numéricos e condições 
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lógicas).  Nas formulas e expressões pode inserir texto fixo e variáveis em funções   e liga-las 

através dos  operadores. 

No caso de um projeto de impressão de etiquetas pode, por exemplo, adicionar o texto Morada: 

automaticamente para uma variável MORADA de uma base dados através de uma expressão. 

Neste caso (formula  "Morada :" + MORADA )  não resultava só no valor da variável,  mas sim 

qualquer coisa com Morada : Rua dos Balazeiros. 

  

Ou, imagine que tem o preço sem Iva de um artigo na variável PRECO, mas na realidade quer 

que o Preço aparece com Iva incluído na lista.  Aqui pode usar uma formula que calcula o valor do 

IVA e o adiciona ao preço sem iva. É claro que é o valor  com iva incluído que vai ser impresso. 

  

As Condições lógicas são muito utilizáveis. Com estas pode criar uma reação dentro do seu 

projeto ás mais variadas situações. É comum, por exemplo, no caso de moradas estrangeiras em 

etiquetas de moradas, incluir o código do País correspondente em frente do código postal. Por 

outro lado não é comum que em moradas nacionais esse campo seja colocado. 

Se simplesmente combinar as variáveis CODIGOPOSTAL e PAIS, o País seria sempre impresso 

em frente do Código postal.  A solução é criar uma condição que verifique se o endereço em 

questão é ou não nacional. Se for nacional, então a variável PAIS não é utilizada, se não for, 

então é impressa depois do código postal. Na base deste principio da condição SE-ENTÃO-

SENÃO existe a possibilidade de reagir a diversas situações. 

  

Elementos de uma expressão 

Texto Fixo, Variáveis, Formulas, funções, ligações, etc. – Todos serão referidos como elementos 

de expressões daqui para a frente. Podem ser inseridos e combinados através de uma mesma 

caixa de dialogo. Esta caixa de dialogo contém um assistente que ajuda na escolha da sintaxe 

correta, fornece explicações e ajuda. 
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Tipos de Expressões 

É de notar que existem dois tipos de expressões possíveis : 

Por um lado estão as Expressões Normais, onde as variáveis e funções podem ser usadas sem < 

e > ou « e ». O texto fixo tem que estar entre Aspas . 

As Variáveis podem ser combinadas com operadores + - . 

Por outro lado existe o Expressões de Modo Estendido onde o texto fixo pode ser colocado 

diretamente sem aspas, mas que por sua vez as variáveis tem que estar entre < e > e as funções 

entre os sinais « e ». Para combinar as variáveis não é necessário utilizar o operador +. Este 

modo é considerado mais simples de usar. 

  

Quadro de funções 

Esta caixa de dialogo apresenta um numero de caixas com opções diversas. 

  

 Variáveis e Funções variáveis e funções disponíveis para este tipo de objeto 

    

 Funções lista de todas as funções disponíveis 

     

 + -*/ lista de operadores existentes 

     

 Texto caixa para entrada de texto fixo direto 
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 Cond() caixa para definir condições do tipo SE-ENTÃO-SENÃO 

     

 Date$() lista de formatos de Data possíveis 

     

 Fstr$()  lista de formatos de números possíveis 

     

 Tab  configurações possíveis para objetos de texto 

  

Em cada uma das caixas vai encontrar um botão Inserir com o qual pode inserir o elemento 

selecionado na linha que está a criar. Ou pode recorrer ao Duplo click no elemento escolhido. 

Ainda pode também arrastar e largar o elemento na linha. 

  

Existem regras especiais para a sintaxe e ligação de vários tipos de elementos numa expressão 

(variáveis, texto, funções, etc.). Foi integrado um assistente na caixa de dialogo para o ajudar a 

construir as expressões corretamente. Por isso deve introduzir sempre os vários elementos a 

partir da própria caixa, ou seja se inserir variáveis, escolhe a caixa Variáveis e Funções se inserir 

texto fixo, deve fazê-lo através da caixa Texto, etc. 

  

É claro que utilizadores mais experientes podem digitar diretamente na linha de edição de 

expressões.  As expressões podem consistir em apenas variáveis, texto fixo ou combinações de 

variáveis, texto, funções e operadores. A expressão é constantemente verificada, conforme vai 

sendo escrita, por erros de sintaxe. Quando a expressão é terminada se um erro aparecer descrito 

abaixo, quer dizer que existe realmente uma incorreção na sintaxe da expressão construída. Para 

simplificar expressões mais complexas pode optar por escreve-las em múltiplas linhas, pois essa 

operação não influencia no resultado final. 

  

 
  

Os 3 botões existentes ao lado da linha de texto são usados para: 

  

 Marcar os parêntesis pertencentes á formula na expressão 

 Selecionar a expressão dentro dos parêntesis 

 Desfazer a ultima operação executada 

  

Inserir Funções 

As funções existentes oferecem flexibilidade na definição de expressões. 
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Funções permitem mudar a representação de texto fixo ou variável, recalcular e modificar valores 

e a apresentação. 

Para saber mais sobre as funções existentes consulte o apêndice no final deste manual. 

Um exemplo de uso de uma função é por exemplo a função dow$(), que retorna o nome do dia da 

semana quando lhe é passado como parâmetro uma data válida. 

  

Por exemplo : dow$( Today()) 

  

Para inserir uma variável e uma função ao mesmo tempo, basta arrastar a variável deseja para a 

função que quer utilizar. Ou então para utilizadores mais experientes pode selecionar  a função e 

depois colocar a variável corretamente dentro da função na linha de edição. 

  

Pedir dados ao utilizador na impressão 

Uma função de tipo diferente é a função AskString$({String}, {Boolean}, 

{String}, {Number}). A parece uma caixa a pedir dados ao utilizador no ato da impressão. Pode ser 

opcionalmente, escolhida para aparecer uma vez por impressão ou por tabela de dados. 

  

Por exemplo, os dados em relação a uma transferência de dinheiro podem ser pedidos,   enquanto o 

nome e numero da conta são fornecidos pela aplicação, o valor de deposito é pedido ao utilizador, 

no ato da impressão.  

    

Os parâmetros seguintes definem o comportamento e apresentação da caixa de pedido ao 

utilizador :                                                              

  

 
  

 Boolean: O segundo parâmetro permite dizer quantas vezes a pergunta é feita ao utilizado 

durante a impressão 

  

 .F.: A caixa é apresentada uma vez por impressão 

  

 .T.: O valor é pedido uma vez por cada registo (exceto se o utilizador pressionar o botão 

OK para todos) 

  

 String: Este é o valor por omissão que deverá aparecer no campo de escrita. 

  

 Number: Indica o numero máximo de carateres que o utilizador pode escrever. 
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Inserir uma condição lógica 

Outra função especial Cond(). Esta representa uma decisão SE-ENTÃO-SENÃO : se o resultado 

da expressão no primeiro parâmetro for verdadeiro, então o resultado do segundo parâmetro será 

retornado, a menos que o resultado do terceiro parâmetro seja usado. Assumindo que temos dois 

tipos de moeda e queremos que o símbolo seja impresso de acordo com a moeda: 

  

Cond( CURRENCY_ SYMBOL = "$", "PTE", "Estrangeira: " + CURRENCY_ SYMBOL)  

    

Escreva a condição a ser avaliada ou uma variável (Verdadeiro/Falso) no campo da condição. O 

valor verdadeiro coloque-o na segunda linha, e o falso na terceira. Quando pressionar inserir, 

todas as partes serão na função Cond(...)  

    

 
  Note que o botão Editar inicia um assistente adicional para ajudar a construir as partes 

apropriadas da condição.  

  

Formatar Datas 

Usando a caixa Date$() pode ser assistido na construção de uma expressão de data. Pode ter 

formatação completa para datas com dia, meses e anos com 2 ou 4 dígitos.  É recomendado que 

comece por inserir a data e depois os valores.   

  

Do lado esquerdo está a função e do lado direito um exemplo do resultado. 

  

Exemplo: 

Por omissão a função Today() será selecionada como parâmetro da data. Claro que este valor pode 

ser substituído pelo valor que desejar:  
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Date$( Today() + 7, "% d.% m.% y") –isto iria apresentar um dia na semana seguinte.. 

  

Trabalhar com somatórios 

É normal necessitar de executar cálculos com certos registos no gerador.   

Vamos assumir que temos uma base de dados com artigos para o qual necessitamos de criar 

uma listagem. O preço total de uma certa quantidade de um certo artigo (ex.: artigo X) pode ser 

calculada através da informação QUANT e PRECO (quant x preco = total). Mas não é possível 

calcular o custo total de uma secção inteira de artigos (X, Y, Z,...). Para esse propósito existe 

então um tipo especial de variáveis (que vai para além das variáveis definidas na base dados) As 

variáveis de Soma . Estas podem ser usadas para construir somas/totais para além dos registos, 

por exemplo o somatório de uma coluna numa tabela de preços. 

  

É possível opcionalmente adicionar registos numa página em especial ou então ao projeto 

completo. 

  

Definição Variáveis de Soma:  Somas deste tipo podem ser usadas para somar valores numéricos 

por exemplo, ou  expressões que retornem um valor numérico com resultado. 

  

A expressão seguinte aplica-se a uma variável de soma : 

  

@SumXX = soma registos numéricos anteriores <expressão numérica> 

  

@ SumXX é a variável em qual o resultado da soma será salvo, < expressão numérica>  é a 

variável ou expressão que forma a soma inicial. 

Para cada registo o gerador calcula a < expressão numérica> e adiciona dentro de @ SumXX. 

Para usar variáveis deste tipo dentro do projeto é necessário primeiro atribuir-lhe a expressão 

numérica correspondente. 

Esta  operação pode ser executada com o comando . Proje to - Variáveis  Soma  

    

Escolha Inserir nova variável e indique qual o seu nome. Quando trabalhar com somas pode 

escolher também uma das já existentes e altera-la através da opção Editar. 
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A forma mais simples é escolher uma variável numérica, ex.: PRECO e formula para o resultado 

seria a seguinte: 

@SumXX = some todos os registos anteriores <PRECO> 

  

 
  

Ex. A soma de todos os preços anteriores será guardada na variável @ SumXX.  

Por outro lado pode construir somas por expressões mais complexas, desde que o resultado seja 

sempre um valor numérico. 

  

Definir um contador  

Com as variáveis de soma pode-se facilmente construir um contador que seja atualizado com 

cada registo impresso. 

  

 Somatório por página ou outro: A opção Somar por página permite que o valor das 

variáveis de soma seja iniciado a  zero sempre que uma nova página é criada,  ou se é 

apenas iniciada no início do documento 

  

 Usar Variáveis de Soma: Depois de definida a formula das variáveis, estas podem ser 

usadas nos objetos do projeto. Pode usar estas variáveis da mesma forma que outra 

qualquer 
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Usar Filtros 

Pode-se criar e usar condições de filtro para selecionar dados que deseja imprimir. Pode assignar 

tais condições a objetos ou a níveis (para que sejam ou não impressos), bem como a regis tos de 

dados. 

Primeiro os dados são comparados com o filtro do registo. Se não forem iguais então o registo é 

ignorado. Se coincidir, cada objeto verifica a condição para ver se pode ou não ser impresso. 

  

Para tabelas de objetos cada linha pode ter a sua própria condição. 

  

Condições de Filtros são expressões lógicas e como tal a expressão deve retornar uma valor 

(Verdadeiro ou falso). Tipicamente é utilizada uma comparação de operadores (Left$( Nome, 1) = 

'A’). Se o resultado da expressão for verdadeiro, o registo é usado (ou o objeto é impresso), ou 

então o registo ou objeto são ignorados. 

Filtros de Registos 

Assumindo que queria imprimir uma lista telefónica com números locais o que significa sem 

números regionais e nacionais. Mesmo que o programa da base dados não permita uma seleção 

deste género é possível executá-lo através do Gerador. 

Neste caso podia utilizar Left$( TEL1, 3)<>" 252" como expressão que iria suprimi as chamadas 

de longa distancia. 

Uma condição vazia  é sempre Verdadeira . 

Para definir este tipo de condições utiliza o comando Projeto - Filtro 

  

Barra de Objetos 

  

Objetos de Texto 

Os objetos de texto são usados para imprimir texto fixo ou variável. 

O espaço em branco será substituído por valores no ato da impressão. 

A caixa de propriedades são usadas para definir as caraterísticas e conteúdo destes objetos. 
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Editar Linhas de texto 

Objetos de texto podem ser uma linha ou um conjunto de linhas. Cada linha pode ser editada 

separadamente. Pode configurar para mais de uma linha selecionando múltiplas linhas. 

Pode adicionar, eliminar, cortar, copiar e colar linhas para a lista de linhas, através dos botões em 

cima da caixa. 

  

Tabulador de Alinhamento 
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Um tabulador é um separador vertical que divide uma linha de texto em duas partes. A parte da 

esquerda e a parte da direita ficam independentes e podem ter propriedades diferentes para cada 

uma. 

O alinhamento da parte da esquerda é definida pelo alinhamento do texto. A parte da direita é 

alinhada pelo especificado no tabulador. 

  

 Alinhado à esquerda :   O texto será alinhado á esquerda entre o tabulador e a margem 

direita do objeto 

  

 Alinhamento à direita:   O texto é alinhado á direita entre o tabulador e a margem direita do 

objeto 

  

 Decimal :   O número a seguir ao tabulador é alinhado ao ponto decimal, para que a parte 

inteira seja alinhado á direita da parte esquerda do tabulador. A parte fracionaria será 

alinhada á esquerda da direita do tabulador.  O texto não será quebrado antes do 

tabulador 

  

A posição do tabulador pode ser dada em milímetros ou polegadas. 

Se o valor é positivo é relativo à parte esquerda, se é negativo é da parte direita do objeto de 

texto. 

  

Tabuladores são usualmente usados em expressões como : 

 "Amount: $ ¸ "   + AMOUNT 

  

Propriedades de parágrafo 

Este parte da caixa permite configurar alinhamento, otimização de espaços e quebra de linha. As 

escolhas irão afetar todas as linhas.  

    

 
    

Alinhamento 
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Estes ícones mudam o alinhamento dos parágrafos, esquerda, centrado, direita e justificado. 

  

A propriedade Justificado afeta as linhas que forem quebradas e imprimam em mais do que uma 

linha de dados.  

  

Otimização de espaços brancos 

Esta opção força a otimização de espaços brancos que sem querer iam aparecer na linha. Todas 

as sequências de dois ou mais espaços em branco são reduzidos a um carater em branco. Isto 

torna mais fácil construir expressões. 

Imagine que deseja escrever o seguinte endereço numa etiqueta : 

  

     <Titulo> <Nome1> <Nome2> 

  

É necessário verificar se algum dos campos contém ou não valor para que possa retirar os 

espaços em branco. Por exemplo se  <Titulo> é vazia então teríamos um espaço branco no inicio 

da linha, e teria mover o texto um pouco. Ou se o <Nome1> fosse vazio iria haver dois espaços 

em branco entre o <Titulo> e o <nome2> . Por isso a expressão : 

Atrim$( Titulo + Cond( length( Nome1)> 0, " " + Nome1) + Cond( length( Nome2)> 0, " " + Nome2) 

  

Se usasse a Otimização de espaços brancos para o mesmo resultado teríamos a expressão : 

Titulo + " " + Nome1 + " " + Nome2 

Que parece bem mais simples. 

  

Permanente 

Linhas que estão vazias são usualmente ignoradas para que as linhas seguintes se movam para 

cima. Esta opção suprime esse processo automático, e pode ser necessário para quando tenha 

que preencher formulários já pré impressos. 

  

Quebra de Linha 

Permite quebra de linha de dados que não cabem numa só linha, sendo estes impressos em 

várias. Se esta opção não for usada  o texto será cortado no final da linha (ou no inicio, 

dependendo do alinhamento) 

Para que um texto não seja quebrado, e fique separada informação que seja necessária estar 

junta, deve ser utilizada a opção “Manter parágrafos juntos”. 

  

Espaço de parágrafos e linhas 

 
  

O espaço entre parágrafos é o espaço entre os parágrafos de um objeto de texto. Enquanto a 

distancia entre linhas dá a distancia entre cada linha de um parágrafo. 

Download @ www.idnet.pt | suporte@idnet.pt



 

  190 / 653 
 

  

Os valores são atribuídos em pontos – Para aumentar para 1.5, as linhas que estão a utilizar uma 

fonte de 10 pontos, basta dar um valor de 5 pontos. 

Valores negativos também são permitidos. 

  

Seleção da fonte 

Para selecionar o tamanho, estilo, escolha a opção Selecionar. 

  

 
  

Tipo de visualização 

Se esta opção estiver ligada a apresentação do texto ecrã será exatamente aquela que foi 

configurada para imprimir.  (WYSIWYG) - Aquilo que temos é aquilo que vemos. 

  

 
  

 Orientação 

Permite especificar a orientação do texto em passos de 90º , em quatro direções diferentes (0º, 

90º, 180º, 270º) 

  

 
  

  

  

  

Imagens 

O Gerador suporta os seguintes tipos de imagens para serem utilizados : 

  

 .EMF Enhanced Meta Files 

 .BMP Bitmaps 

 .RLE Bitmaps 

 .DIB Bitmaps 

 .WMF Aldus Meta Files 

 .TIF Tagged Image File Format (uncompressed) 
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 .SCR Windows Screenshot 

 .PCX Bitmaps 

 .PCD Kodak Photo- CD 

 .JPG JPEG- Standard 

  

e escolher entre 3 formas de abrir imagens através da caixa de dialogo : 

  

 Imagem fixa:   Se quiser inserir uma imagem que seja fixa no documento, selecione “Nome 

do Ficheiro” e selecione a imagem. 

 Imagem variável: Escolha a opção “Variável” e depois uma das variáveis de imagem 

disponíveis na lista. 

  

Pode ainda escolher a opção através de uma formula. Escolha formula e Editar, insira uma 

formula válida. O resultado deve retornar uma imagem. 

Também pode fornecer um ficheiro de imagem, e converte-lo numa variável de imagem com a 

função Drawing(). 

Se a opção Manter proporções estiver ligada então a imagem irá ser forçada a manter as 

proporções de altura - largura. 

  

Códigos de barras 

Códigos de barras podem ser usados por exemplo para etiquetas de preços, números de séries 

de peças ou outros. 

  

O gerador suporta vários os seguintes códigos de barras : 

EAN 13, 8, UPC- A, UPC- E, 3- of- 9, 

2- of- 5,   2- of- 5   Interleaved,   2- of- 5, 

2- of-5Matrix, Postnet, FIM, Codebar, EAN 128, Code 128, DP-Leitcode, DP- Identcode, German 

Parcel, Code 93, MSI (e subtipos) e Code 11. 

Nesta caixa pode escolher o tipo, a cor e orientação, bem como o campo usado para obter o 

código de barras.  

Download @ www.idnet.pt | suporte@idnet.pt



 

  192 / 653 
 

    

 
    

 Código fixo: escolha a opção Texto . Digite o texto que quer que seja impresso. Deve 

tomar nota em que existem códigos que têm seguir certas regras. 

  

 Código de formula: Escolha Formula e defina uma formula válida e a qual retorne um valor 

válido para o tipo código de barras. Pode utilizar qualquer variável e depois converte-la 

com a função Barcode(). 

  

 Código variável: Selecione Variável como origem dos dados. Escolhas uma das 

disponíveis da lista de variáveis do tipo de código de barras. 

  

 Pode ainda mudar certas caraterísticas acerca do código de barras como a cor e a 

orientação. 

  

  

Tabelas de dados 

Para criar listas, tabelas, relatórios ou documentos similares, é necessário usar o objeto de tabela. 
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 Linha Titulo: Normalmente onde se coloca o nome dos campos 

  

 Linhas Dados: Normalmente contém os campos da base dados 

  

 Linhas Rodapé: Normalmente contêm subtotais ou totais finais 

  

 Titulo Grupo: usados para agrupar dados  (ex.: “Telefones da cidade” + CIDADE) dentro de 

um grupo lógico. É claro que também podem conter dados. 

  

 Totais de Grupo: Podem ser usados como os títulos de grupo, mas aparecem depois das 

condições terem mudado. Se mudar uma opção, a pré  visualização muda também, de 

forma a que possa ver o efeito das propriedades que aplicou. 
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Configuração da tabela 

 
  

Se a opção Tamanho Fixo estiver ligada, o rodapé é sempre impresso no mesmo sitio, 

independentemente da quantidade de informação. Se não o rodapé aparece logo abaixo da ultima 

linha de dados . 

  

A opção Marcar com permite que configure as entre linhas, com outra cor de fundo, podendo dar 

assim uma visualização mais fácil de interpretar. 

  

Definir linhas nas tabelas 

O Gerador permite vários tipos de linhas diferentes, o que por exemplo, permite uma definição 

diferente para o cabeçalho e para os dados. Estes podem ainda ter formatos diferentes entre 

colunas. 

Cada tipo de linha pode ter uma aparência diferente e esta ser ativada ou não dependendo de 

condições. 

Nota: É aconselhado que crie primeiro as linhas de dados e só depois de terminar, crie os 

cabeçalhos. Será questionado se deseja transferir a definição dos dados para a definição dos 

cabeçalhos. Isto pode-lhe poupar trabalho desnecessário. 

Conteúdo das colunas 
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As linhas de tabelas consistem em colunas . 

  

Cada coluna é uma entidade separada e que pode ser formatada independentemente. 

  

Cada coluna é representada por uma linha na lista de colunas e pode ser ou um campo ou 

qualquer expressão válida. 

  

Pode inserir, eliminar, editar, copiar, cortar, colar e mover as colunas através dos botões 

colocados no topo da caixa de dialogo.  

  Configuração de colunas 

    

 
  

A configuração selecionada nesta parte é válida para todos as colunas selecionadas. 

Quando se escolhe uma opção, as escolhas disponíveis são apresentadas numa lista em baixo. 

Uma coluna é um retângulo com uma certa largura e altura (célula). 

Pode-se ter vários tipos de campos numa coluna : Campos de dados, imagens, texto formatado e 

números. 
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O texto pode ser quebrado para aparecer em múltiplas linhas. 

As imagens têm que ter um tamanho fixo em altura.     

 Múltiplas Configurações 

  

  

Cada tipo de linha pode ter múltiplas configurações de linha que podem ser ativados se usar 

Definição de linhas... 

  

Configuração das linhas de Rodapé 

Uma tabela necessita de linhas de rodapé usualmente, para imprimir totais de valores de colunas 

por exemplo. 

Os rodapés são como linhas de dados com duas exceções: 

  

São sempre a ultima linha na tabela 

A função LastPage()  pode ser usada para separa os rodapés intermédios dos finais de página. 

  

Configuração de titulo de grupo 

Títulos de grupo, são tipos especiais de linhas de tabela que podem agrupar linhas de dados. Isto 

faz com que possam ser usados para listas alfabéticas, listas de endereços, etc. .. 

Esta operação requer que a aplicação enviasse dados já nesta ordem. 

O gerador trata a informação e depois imprime-a na ordem que foi enviada. 

Muito importante nos títulos de grupo são as condições, mas estas são interpretadas numa forma 

um pouco diferente. A condição não é Verdadeira ou Falsa, mas sim uma expressão de texto, cujo 

resultado será comparado com o resultado da expressão do registo de dados anterior. Se eles 

diferirem o titulo de grupo será impresso. 

Para uma lista ordenada alfabeticamente, uma expressão como  Left$( NOME, 1) 

Como condição seria uma boa forma para começar. Cada nome que começasse com uma nova 

letra teria um novo Titulo de Grupo á frente. 

O Titulo de Grupo teria uma coluna com o seguinte escrito : 

"Os nomes seguintes começam com a seguinte letra " + Left$( NOME, 1) 

  

Como são permitidos vários níveis para os títulos de Grupo, é possível então criar grupos 

hierárquicos.  O seguinte texto seria uma boa referência para o segundo nível de condições para o 

Titulo de Grupo : Left$( NOME, 2) 

  

Usando indentação da tabela podia-se cria facilmente algo como isto :                    

..... 

                   A 

                               AA 

                                     ... 

                                     data lines 

                                     ... 

                               AB 

                                     ... 

                                     data lines 

Download @ www.idnet.pt | suporte@idnet.pt



 

  197 / 653 
 

                                     ... 

                               ... 

                   B 

                               BA 

                                     ... 

                                     data lines 

                                     ... 

                               BB 

                                     ... 

                                     data lines 

                                     ... 

Configuração de Totais de Grupo 

Outro tipo especial são os totais de grupo. Basicamente estes trabalham como titulo de grupo, 

mas as condições de apresentação são diferentes. 

  

Texto Formatado 

Usar o objeto Texto Formatado 

  

Com o objeto de texto formatado pode alterar o formato do texto dentro da mesma linha. O texto 

formatado funciona como um texto WORD, em que pode modificar letra a letra as suas 

caraterísticas, como a fonte, o tamanho, a cor, etc. 

Pode ainda adiciona e incluir variáveis, e/ou expressões com formulas. 

  

Quando é que é necessário utilizar objetos de texto formatado? 

  

Os objetos de texto normal, são para utilizar em trabalhos do dia a dia, porque contêm menos 

texto e por isso mais rápidos para imprimir. 

Consequentemente só deve utilizar o Texto Formatado se não lhe é possível criar o mesmo 

resultado com os objetos de texto si  

  

Ordem de prioridade 

Numa expressão pode-se fazer muitas operações. 

Funções de operadores, funções, parêntesis, tudo numa formula única. 

Ainda que seja importante o uso de parêntesis para mudar a ordem dos cálculos de uma formula, 

esta é a ordem de prioridade. 

  

A ordem de prioridade é a seguinte : 

  

1                Parêntesis () 

  

2                Funções 
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3                Operador Lógico NOT 

  

4                Operador Lógico  AND, OR, XOR 

  

5                Operador Aritmético de modulo (%) 

  

6                Operador Aritmético  (*, /) 

  

7                Operador Aritmético ( + , -) 

  

Operador Relational (<, < = , = , > = , >, <>, ! = ) 

  

Operadores 

Os Operadores combinam dois valores para obter um resultado exceto quando utilizar o operador 

NOT, o qual necessita apenas um valor. 

Os operadores são usados para calcular (operadores matemáticos), comparar (operadores 

relacionais) e combinar (operadores lógicos) 

  

Download @ www.idnet.pt | suporte@idnet.pt



 

  199 / 653 
 

  

  

  

  

  

Operador Descrição Tipo de Dados Tipo Resultado 

> 

  

> = 

  

< 

  

< = 

  

= 

  

= = 

  

<> 

  

! = 

  

% 

  

+ 

  

- 

  

* 

  

/ 

  

AND 

  

OR 

  

XOR 

Maior que 

  

Maior ou Igual a 

  

Menor que 

  

Menor ou Igual 

  

Igual 

  

Igual 

  

Diferente 

  

Não Igual 

  

Resto 

  

Somar 

  

Subtrair 

  

Multiplicar 

  

Dividir 

  

E (Lógico) 

  

OU (Lógico) 

  

OU Exclusivo 

Texto, numero, Datas, RTF 

  

Texto, numero, Datas, RTF 

  

Texto, numero, Datas, RTF 

  

Texto, numero, Datas, RTF 

  

Texto, numero, Datas, RTF 

  

Texto, numero, Datas, RTF 

  

Texto, numero, Datas, RTF 

  

Texto, numero, Datas, RTF 

  

Numero 

  

Texto, numero, Datas 

  

Numero, Datas 

  

Numero 

  

Numero 

  

Booleano (Verdadeiro e Falso) 

  

Booleano (Verdadeiro e Falso) 

  

Booleano (Verdadeiro e Falso) 

Booleano (Verdadeiro e Falso) 

  

Booleano (Verdadeiro e Falso) 

  

Booleano (Verdadeiro e Falso) 

  

Booleano (Verdadeiro e Falso) 

  

Booleano (Verdadeiro e Falso) 

  

Booleano (Verdadeiro e Falso) 

  

Booleano (Verdadeiro e Falso) 

  

Booleano (Verdadeiro e Falso) 

  

Numero 

  

Texto, numero, Datas 

  

Numero, Datas 

  

Numero 

  

Numero 

  

Booleano (Verdadeiro e Falso) 

  

Booleano (Verdadeiro e Falso) 

  

Booleano (Verdadeiro e Falso) 
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Configurações avançadas 

Configurações de postos 

Além dos parâmetros gerais existem algumas parametrizações importantes relativas a cada posto 

  

Na ramificação de terminais, cada posto apresentará o nome da máquina correspondente. 

  

O terminal 1 apresentará o nome da 1ª máquina que acedeu à empresa, o terminal 2 mencionará o 

nome da segunda máquina, e assim sucessivamente...  

  

Comportamento 

Configuração do comportamento de cada documento. 

Os documentos  e configurações  i lustrados  são os  padrão da  apl icação.  

Combo box documentos 

Tipo de documento - compra, venda, etc...  

  

Stock 

O documento processa stock   

  

Cliente 

O documento é registado em c/c 

  

Comissão 

O documento é considerado no cálculo de comissão de vendedores 

  

Imp. Incluído 

O documento é processado com imposto incluído 

  

Finalização (Mostrar ecrã) 

Aquando finalização do documento é apresentado ecrã de detalhes, nomeadamente, resumo de 

impostos, desconto global, transporte, detalhes de carga e descarga, portes e totais 

  

Pagamento (Confirmar modalidade) 

Aquando finalização é apresentado ecrã de pagamento 

Apenas  em documentos  configurados  para  regis tar em ca ixa .  

  

Troco (Mostrar ecrã) 

Caso haja lugar a troco será apresentado o respetivo ecrã 

Impl ica  a  ativação da  configuração Pagamento (Confi rmar modal idade).  

  

Impressão 

A impressão dos documentos é sempre efetuada em formato A4. 

Os documentos  e configurações  i lustrados  são os  padrão da  apl icação.  
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Combo box documentos 

Tipo de documento - compra, venda, etc...  

  

Documentos 

Descrição do documento 

  

Nome Documento 

Layout usado para impressão. Clicando neste campo serão apresentados os layout’s disponíveis, 

bastará selecionar um da lista. 

  

Impressora 

Impressora a utilizar para a impressão do documento. Aqui poderá optar por uma impressora local 

ou qualquer impressora de rede ainda que devidamente partilhada e capturada no posto em 

questão 

  

Cópias 

Número de cópias a imprimir do documento 

  

Impressão 

Tipo de impressão – A4 

  

Confirmar emissão 

Aquando finalização do documento é solicitada a confirmação de emissão do documento 

  

Ecrã c/modo emissão 

Aquando finalização do documento é questionada a impressora a usar e nº de cópias 

  

Valores por default 

Para cada um dos documentos poderá definir qual o vendedor, o modo de expedição, pagamento, 

etc… 

Ainda que sejam pré -definidos  poderão ser a l terados  aquando emissão do documento. 

Os  documentos  e configurações  i lustrados  são os  padrão da  apl icação.  

Combo box documentos 

Tipo de documento - compra, venda, etc...  

  

Documentos 

Descrição do documento 

  

Vendedor 

Número de vendedor que será assumido por padrão para o documento 

  

Expedição 

Número do transporte que será assumido por padrão para o documento 

  

Pagamento 
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Número do tipo de pagamento que será assumido por padrão para o documento 

  

Zona 

Número da zona que será assumida por padrão para o documento 

  

Carga 

Número do local de carga que será assumido por padrão para o documento 

  

Descarga 

Número do local de descarga que será assumido por padrão para o documento 

  

PVP 

Número da linha de preço que será assumida por padrão para o documento 

  

Armazém 

Número do armazém que será assumido por padrão para o documento 

  

Desconto 

Percentagem de desconto global que será assumida por padrão para o documento 

  

Série 

Série sugerida por padrão na movimentação 

  

Hardware 

Dispositivos em uso no sistema 

Apenas  poderão ser configurados  dispos i tivos  no próprio posto.  

  

A adição de dispositivos é efetuada por clique com botão direito do rato no quadro Hardware 

apresentado à direita. 

  

Adicionar Hardware 

Configuração de dispositivos  

Os tipos  de dispos i tivos  disponíveis  dependerão da  l icença que possui . 

  

Remover 

Eliminar dispositivo 

  

Exportar Lista de Hardware 

Exportar dispositivos configurados 

  

Importar Lista de Hardware 

Importar configuração de dispositivos de outro sistema Gestão Comercial 

  

Diversos 

Configurações diversas. 
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Imp. aviso vencimento 

Impressora para impressão dos avisos de vencimento 

  

Etiquetas 

Impressora 

Impressora para impressão de etiquetas 

  

Layout 

Modelo de impressão de etiqueta 

  

Cópia de segurança automática 

Tenta ao sair de 

Momento em que a aplicação tenta fazer a cópia de segurança. 

  

Depois das 

A partir de que horas é feita a cópia de segurança 

  

Localização 

Diretoria para gravação da cópia de segurança 

  

Copiar ficheiro SAF-T para 

Diretoria adicional para onde serão copiados os ficheiros SAF-T gerados na aplicação 

  

Pasta de exportação documentos PDF 

Diretoria onde serão gravados os documentos PDF. 

  

Concatenar páginas em PDF  

Esta opção, quando ativa, permite criar todas as vias de um determinado documento, num só 

documento PDF. 

  

Valores por padrão 

Documento de Vendas  

Documento de venda padrão 

  

Série de Vendas  

Série de documentos por padrão 

  

Caixa 

Caixa por padrão 

  

Caixa central 

Caixa central usada para a declaração de caixa 

  

Prefixo novos códigos de barras 

Prefixo para os novos códigos de barras criados na aplicação 
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SEQR 

Registo de terminais SEQR (se.cure) 

Para  mais  informações  relativamente a  este método de pagamento leia  SEQR.  

Parâmetros Ficheiro INI 

O ficheiro INI, criado automaticamente aquando criação de uma empresa, apresenta algumas 

parametrizações no que diz respeito à localização da base de dados e tecnologia usada, bem 

como configurações que irão influenciar o comportamento da aplicação. 

  

Permite o arranque de mais do que uma instância da aplicação em simultâneo 

Esta opção indica que pode ter a aplicação a executar em várias instâncias da mesma. 

  

ShowSaleAgreementsAtStartUp 

Apresenta aviso de existência de avenças para processar aquando arranque com BackOffice 

  

ShowBackupWarningAtStartUp 

Apresenta aviso para efetuar cópias de segurança, aquando acesso ao BackOffice 

  

ShowBirthdaysWarningAtStartUp 

Apresenta alerta de aniversários no arranque do BackOffice 

  

CanUseItemsInShiftKey 

Permite a utilização de tecla de atalho com SHIFT 

  

CheckAccountTransactionNumber 

Controla numeração de documentos de c/c 

  

DoCacheQuickSearchItem 

Coloca em cache a pesquisa de artigos 

  

RecalculValuesOnTransactionSale 

Ao finalizar o documento de venda, recalcula os valores das linhas, assim como o total de linha 

  

UseItemIDOnFunctionQTY 

Desativação da "cópia" da refª de artigo para o campo quantidade em refª numéricas, aquando 

execução da função QNT no campo  preço unitário 

  

ItemDefaultFamilyID 

Permite definir a família padrão para criação de artigos 

  

ItemDefaultSupplierID 

Permite definir o fornecedor padrão para criação de artigos 

  

OnCostPermDeniedShowTotals 

Visualização do total de documento de compra quando ocultos preços de custo ao utilizador 

  

CacheDiscountPlan 
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Coloca em cache o plano de descontos 

  

CopyPriceToItemSize 

Ao adicionar um novo tamanho na ficha do artigo, será assumido o preço definido na ficha 

principal como sendo o preço do novo tamanho 

  

DoNotCalculOnItemExtract 

Ao gerar o extrato de artigo não é calculado o preço de custo médio (extrato mais rápido) 

  

WaitForConfirmationOnItemExtract 

Extrato de artigo é gerado apenas após confirmação do utilizador (botão gerar) e não 

automaticamente ao selecionar a opção Extrato da barra de opções 

  

DoNotPermitSameItemIDOnAnyTable 

Permissão para definir, para determinado fornecedor, a refª de um artigo já existente como refª de 

artigo 

  

DoNotPermitSameItemIDOnPOSIdentity 

Permissão para definir como código de barras alternativo, uma refª já usada como refª de artigo 

  

DoNotPermitSameBarcode 

Permissão de mais que um artigo com o mesmo código de barras 

  

UseCustomerCarrier 

Aquando emissão de documento é assumido o transporte associado ao cliente, prevalecendo em 

relação ao definido em Configuração de Postos - Valores por default 

  

DirectDiscountOnItem 

Indicação de desconto na ficha do artigo 

  

ChangeDecimalPointOnTransItemID 

Utilização do carater "." na referência de artigo 

  

UseItemSearchAlterCurrency 

Configuração de moeda alternativa para a pesquisa de artigos 

  

PDTExportOnlyNumericID 

Formato dos códigos de barras de artigos na exportação para PDT 

  

OnItemShowWarehouseID 

Armazém a considerar para cálculo de existências na ficha principal do artigo 

  

OnExitRetainSaleTransaction 

Gravação da informação da janela de compras e vendas (cabeçalho e linhas) aquando fecho do 

form 

  

CanChangeTransactionConverted 
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Possibilidade de alteração de documentos convertidos 

  

UseDashboards 

Visualização da área de ambiente de trabalho da aplicação com botões de acesso direto e setas 

de fluxo 

  

UseTaskPane 

Visualização da área lateral, das janelas em separadores e dashboards 

  

PrintItemInformationField 

Impressão dos campos definíveis 

  

UseSQLNativeClient 

Diminuição do tempo de obtenção/gravação de dados ao usar conexão nativa ao SQL Server 

2005 

  

SAFTSimplifiedAutoSubmit 

Submissão direta do SAFT 

  

  

  

Replicar Configurações de Postos 

Poderão, de forma rápida, ser carregadas as configurações padrão para cada documento. 

Modo de funcionamento 

Terminal 

Identificação do terminal a configurar 

  

Documento a configurar 

Documento ao qual vai ser aplicada a configuração 

  

A qualquer momento, poderá ser carregada a configuração padrão - Separador Configuração 

Original 

  

  

  

  

Opções Específicas 

  

10. Desativa a Moeda alternativa nos documentos Vendas/Compras 

Esta opção quando marcada permite, nos documentos de venda e compra, excluir a visualização 

do total do documento em moeda alternativa. 
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 A moeda a l ternativa  será  a  moeda definida  nos  parâmetros  da  apl icação.  

Nos documentos de compra e venda onde seja usada uma moeda diferente da moeda base, 

mesmo que a Configuração 10 se encontre desmarcada, será mostrado o contravalor. 

  

11.   Envia um e-mail para o endereço especificado na ficha de Cliente/Fornecedor após 

emitir um documento 

Deverá marcar esta opção caso pretenda, conjuntamente com a impressão do documento, enviar 

por email o documento emitido para o endereço de email definido na ficha do cliente / fornecedor. 

Para que o envio seja devidamente efetuado, deverá utilizar o documento MAIL ou desenhar um 

documento LST cujo nome comece por MAIL  

 O documento  LST usado para o envio do emai l  não poderá  conter imagens  sob pena de as  mesmas  não serem enviadas .  

  

14.   Grava Log de utilização BACK-OFFICE 

Ativando esta configuração, será criada uma listagem de utilização que poderá ser analisada em ( 

Sistema ) - Níveis de Acesso - Listagem de Utilização 

Para  el iminar a  l i s tagem aceda a   ( Sis tema ) - Níveis  de Acesso - El iminar dados  de uti l i zação 

  

15.   Calcula Check Digit nos Códigos de Barras 

Quando selecionada esta opção, o sistema irá calcular automaticamente o check digit dos códigos 

de barras na ficha principal de produtos. 

  

Por exemplo, colocando o código de barras 123456789012 o sistema colocará automaticamente 8 

no final do código, ficando assim 1234567890128. 

  

17.   Ao imprimir documentos A4 agrupa produtos com a mesma refª, preço, desconto, 

armazém e impostos, separando as quantidades dos produtos com cores e tamanhos 

Marcando esta opção, na impressão de documentos, será efetuado o agrupamento dos artigos 

com a mesma referência, preço, armazém e impostos, separando as quantidades para os artigos 

com cores e tamanhos associados. De referir que, caso esta configuração esteja marcada 

conjuntamente com a Configuração 55, o agrupamento será também efetuado para os produtos 

com cor/tamanho . 

 Caso use modelos  de impressão com grelha  de cor e tamanhos  deverá  ativar esta  configuração. 

Consulte as  opções   18, 22, 23, 33, 49, 50, 55 e 63. 

  

18.   Ao imprimir documentos A4 agrupa os produtos com mesma referência, preço, 

desconto e taxa de IVA 

Na impressão de documentos A4 agrupa os produtos com a mesma referência, preço, desconto e 

taxa de IVA. 

 A grelha de movimentação não sofrerá qualquer alteração, uma vez que o agrupamento é efetuado unicamente na  impressão  

 Consulte as  opções  17, 22, 23, 33, 49, 50, 55 e 63. 

  

21.   Mostra os produtos descontinuados nas pesquisas rápidas e listagem de produtos 
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Os artigos configurados como descontinuados serão listados nas pesquisas rápidas 

  

22.   Ao imprimir documentos de Venda/Compra, carrega produto a produto a informação 

dos campos extra 

Esta opção, caso se encontre selecionada, permite carregar e posteriormente imprimir toda a 

informação relativa aos campos extra de produtos d 

Para incluir os campos extra dos produtos num documento, deverá editar o desenho do 

documento via Gerador de Documentos e incluir, no local pretendido, a variável que contém o 

valor a imprimir (na lista de Variáveis, ir a Campos da Grelha - Corpo - Produto - Campos Extra 

e selecionar a variável pretendida). 

Consulte as  opções  17, 18,  23, 33, 49, 50, 55 e 63. 

  

23.   Ao imprimir documentos de Venda/Compra, carrega produto a produto os vários 

preços de venda 

Uma vez ativada esta configuração, estarão disponíveis na lista de variáveis do Gerador de 

documentos os vários preços do artigo – ramificação Campos da Grelha - Corpo - Produto - 

PrecosTabela. Poderá incluí-los na linha da grelha, tendo em atenção que o preço utilizado no 

registo do documento continuará a ser o Corpo.PrecoUnit.Civa ou Corpo.PrecoUnit.Siva 

consoante se trate de um documento com ou sem impostos incluídos respetivamente (ramificação 

Campos da Grelha - Corpo – PrecoUnit da Lista de Variáveis). 

Ativando esta configuração a impressão do documento será um pouco mais lenta pois por cada linha que é impressa  terá  que ser 

“carregada” a  informação dos  preços  da  bas e de dados . 

Consulte as  opções  17, 18,  22, 33, 49, 50, 55 e 63. 

  

27.   Ao processar avenças a data de vencimento é calculada com base na data da avença, 

em vez da data de emissão do documento (aplicada apenas se o tipo de pagamento não for 

imediato) 

Esta opção permite definir qual será a data de vencimento de uma avença, isto é, caso esta opção 

seja marcada, a data de vencimento do documento será calculada tendo em consideração a data 

(campo data inicial) da avença. No caso desta configuração não estar ativa, a data de 

vencimento do documento será calculada a partir da data do documento gerado. 

  

30.   Atualiza produto com o fornecedor do último documento de compra 

Esta opção define que o campo Fornecedor da pasta Dados da ficha de produto é sempre 

atualizado com o fornecedor do último documento de compra. 

Caso esta opção esteja marcada, a Listagem de produto por fornecedor garante que o para cada 

produto, é mostrado o fornecedor para o qual foi efetuada a última compra. 

  

33.   Ao imprimir documentos de Venda/Compra, carrega produto a produto os campos 

principais da ficha 

Esta configuração irá disponibilizar os campos da ficha do artigo para configuração de 

documentos na lista de variáveis do Gerador de Documentos, percorrendo a ramificação Corpo - 

Produto - Table_Item. 

Consulte as  opções  17, 18, 22, 23, 49, 50, 55 e 63. 
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34.   Nas vendas solicita o preço do produto, quando o valor deste é zero 

Caso esta opção se encontre marcada e o campo Preço Unitário não for passível de alteração, 

no ecrã de vendas ao introduzir um produto cujo preço de venda é zero, é mostrado 

automaticamente o quadro para indicação do preço. 

  

35.   Nas compras permite registar produtos, que não pertencem ao mesmo fornecedor 

indicado no cabeçalho 

Ao efetuar uma compra, com esta opção ativa, é possível registar produtos a um fornecedor 

diferente do associado na ficha de produtos (Fornecedores existentes na pasta Forn. da ficha do 

produto). 

  

36.   Nas vendas, não aplica o desconto de linha do cliente, quando o produto tem uma 

promoção associada 

Esta configuração permite definir que ao efetuar uma venda, caso exista alguma promoção para 

os artigos do documento, não será aplicado o desconto de linha de cliente. 

 Es ta  configuração apenas i rá ser considerada quando o planeamento de descontos tiver Indicador de preço diferente de Nenhum. 

  

39.   Ao alterar o preço de venda dos produtos, altera o preço de venda definido para os 

mesmos nas avenças com base no PVP1 

Criada uma avença com um determinado preço de venda, ativando esta configuração, ao alterar o 

preço de venda na ficha de produtos, o preço do mesmo artigo será alterado em todas as avenças 

para o Preço de Venda 1. 

  

47.   Ao registar verifica se a refª indicada já existe no documento 

Aquando registo de um produto num documento, a aplicação verifica se esta referência já havia 

sido registada nesse documento possibilitando o agrupamento de acordo com as configurações 

efetuadas na área Ao movimentar, agrupa os artigos pelo seguinte critério presente nos 

parâmetros da aplicação. 

Consulte também a configuração 54 para  configurar o agrupamento de produtos  aquando do lançamento.  

Esta  configuração não tem qualquer influência  no documento de inventário.  

  

48.   Ao movimentar, mostra componentes de produtos do tipo «Composto» 

Selecionando esta configuração, aquando registo de um artigo do tipo composto são 

apresentados automaticamente os respetivos componentes de acordo com composição definida 

na sua ficha. 

Caso esta opção não se encontre selecionada, será ocultada toda a informação relativamente aos 

componente do produto composto. 

  

49.   Imprime componentes de produtos do tipo «Composto» 

Esta opção tem o mesmo comportamento da anterior mas relativamente à impressão, isto é, caso 

esta opção se encontre marcada, na impressão do documento serão detalhados todos os 

componentes do produto composto independentemente da marcação da opção 48 (Ao 

movimentar, mostra componentes de produtos do tipo «Composto»). 

Por exemplo, caso a opção Ao movimentar, mostra componentes de produtos do tipo «Composto» 

não esteja selecionada mas a opção Imprime componentes de produtos do tipo «Composto» 
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esteja marcada, no ecrã de movimentação apenas será mostrada uma linha relativa ao produto 

composto mas no documento impresso irão constar, para além do produto composto, todos os 

seus componentes. 

Consulte as  opções  17, 18, 22, 23, 33, 49, 50, 55 e 63. 

  

50.   Ao imprimir documentos de Venda/Compra, carrega para o cliente/fornecedor a 

informação dos campos extra 

À semelhança do que acontece para os produtos (Configuração 22), selecionado esta opção será 

possível, na impressão de documentos de Venda / Compra, carregar a informação dos campos 

extra de clientes / fornecedores. Poderá encontrar a informação dos campos extra na Lista de 

variáveis do Gerador de documentos na ramificação Variáveis - Cabeçalho  - Cliente / 

Fornecedor – CamposExtra. 

Consulte as  opções  17, 18, 22, 23, 33, 49, 50, 55 e 63. 

  

51.   O valor dos portes e repartição de custos um documentos de compra, afeta o preço de 

custo do produto 

Esta opção permite definir se o valor de portes lançado para um documento é ou não imputado ao 

custo do artigo. 

  

54.   Ao registar se a refª indicada já existe no documento não pergunta para agrupar 

Esta configuração permite o agrupamento automático das referências no lançamento caso a 

Configuração 47 se encontre ativa, não mostrando por isso qualquer mensagem. 

 Consulte a  configuração 47 para  mais  informações  acerca  do agrupamento de referências .  

  

55.   Ao imprimir documentos, agrupa as quantidades de produtos com cor e tamanho por 

referência 

Esta configuração determina que, apenas na impressão do documento, se pretende agrupar os 

produtos com a mesma referência, ignorando a cor e o tamanho dos mesmos. 

Consulte as  opções  17, 18, 22, 23, 33, 49, 50, 55 e 63. 

  

57.   Ao gravar novos documentos de compra que atualizem o preço de custo último 

apresenta ecrã de alteração de preços 

Esta configuração, permite exibir o ecrã de alteração de preços quando é gravado um documento 

que atualize preços de custo  

O ecrã  de a l teração de preços  está  tamb ém disponível  em Stocks  – Atual ização de preços  de venda  

  

60.   Alterar preços das linhas já registadas ao indicar cliente 

Com esta opção marcada, ao alterar o cliente num documento de vendas para o qual já existem 

linhas inseridas, os preços são automaticamente alterados tendo em consideração a linha de 

preços do cliente. 

Os preços dos produtos nas linhas do documento não serão alterados caso os  preços  de venda definidos  na  ficha  do produto 

estejam a  0 (zero). 
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61.   Não mostrar os clientes / fornecedores inativos nas pesquisas rápidas 

Caso esta opção se encontre selecionada, os clientes e fornecedores marcados como inativos, 

não serão mostrados nas pesquisas rápidas. 

  

62.  Enquanto movimenta mostra total sem IVA nos documentos de vendas /compras 

Através desta opção é possível obter, no canto inferior direito do ecrã de movimentação e para 

além do total com IVA do documento, o valor total do documento sem IVA: 

  

63.  Carrega todos os dados do cliente /fornecedor na impressão de documentos 

Esta configuração irá disponibilizar os campos da ficha do cliente / fornecedor para configuração 

de documentos na lista de variáveis do Gerador de Documentos, percorrendo a ramificação 

Cabeçalho - Cliente / Fornecedor 

Consulte as  opções  17, 18, 22, 23, 33, 49, 50, 55 e 63. 

  

65.  Verificar alteração de agrupamento de impostos na compra 

Ao selecionar esta opção, caso se lance nos documentos de compra um artigo cujo agrupamento 

está diferente do agrupamento definido na ficha do artigo, será mostrada uma mensagem de 

alerta e dada a possibilidade ao utilizador de alterar a ficha para o novo agrupamento. 

  

     

  

  

  

Configuração Teclas 

A aplicação disponibiliza um leque vasto de funções que permitirão ao utilizador a execução de 

determinadas operações. 

  

As funções poderão ser gravadas em teclas para facilitar a execução das mesmas. 

Configuração de funções em teclas 

Por padrão já existem algumas teclas configuradas. Para consultar esta configuração default 

clique no botão Ver lista de teclas. 

  

Para configurar uma nova tecla execute os seguintes passos: 

  

1.    Selecione o terminal para o qual pretende configurar a tecla – campo Terminal 

  

2.    Clique no botão Ativar 

  

3.    Selecione a opção Função 

Poderá  também associar um produto a  uma tecla , devendo para  i sso escolher a  op ção Artigo. 
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4.    Clique na tecla à qual pretende associar a função. A tecla selecionada será mencionada no 

campo Tecla. 

As  teclas  F1, F2, F4 e F12 são de uso interno da  apl icação não podendo ser configuradas  pelo uti l i zador.  

  

5.    Selecione a função que pretende associar à tecla – botão de pesquisa 

No caso de funções  que permitem parâmetros , deverá  ser usado o hífen como caracter separador.  

  

6.    Clique no botão Adicionar para acrescentar a parametrização à lista de teclas disponíveis 

  

7.    Uma vez configuradas todas as teclas clique no botão Gravar e Sair 

  

  

  

  

  

Descrição resumida de cada uma das funções 

Segue-se descrição resumida de cada uma das funções  

Salvo indicação contrária , as  funções  descri tas  não se apl icam a  documentos  de s tock.  

O caracter * identi fica  as  funções  que permitem parâmetros . 

    

Função Descrição   

  

  

ABORTAR Abortar o documento em curso   

ADMIN Ativar os previlégios de administrador   

ALTERDOCPAGA Alterar tipo e modalidade de pagamento de documento já emitido   

ALTERNATIVOS Consultar produtos equivalentes   

CONVERTE Seleciona produtos a converter * 

CONVERTEPARA Converter o documento em edição num outro * 

COPIALINHAS Copiar linhas de outro documento   

DATASTOCK Indicar data de stock linha a linha   

DESC Indicar o desconto do artigo * 

DEV Assistente de criação de documento de crédito   

DEVQNT Registar quantidades a negativo * 

ENCERRAR Sair da aplicação e encerrar o Windows   

FAMI Seleção de produtos por família * 

FCONTA Fechar conta * 

FCREDITO Fechar conta a Crédito   

FIXAP Fixar a venda atual para os preços definidos * 

FPAGAR Fechar conta com outro valor pago   
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FVENDA Fechar conta alterando documento ativo * 

GRAVATEM Gravar temporário   

IMPPDT Importar artigos de terminal portátil de recolha de dados (PDT)   

IMPRIMEAT Reimprimir a primeira e última venda do dia   

LUCRO Análise de custos dos produtos movimentados no documento   

MAISQNT Adicionar a quantidade definida à última linha registada * 

MUDAP Alterar a venda para os preços definidos * 

MUDAPCUSTO Alterar a venda para os preços de custo   

PLINHA Indicar o preço total da linha * 

PUNIT Indicar o preço unitário do artigo * 

QNT Indicar quantidade de artigos * 

REPOETEM Repor temporário   

SUSPENDER Colocar documento como suspenso (em preparação)   

ULTIMOSPRECOS Consultar os últimos preços   

VERANTES Pré-visualizar documento   

VERIFICACONV Verificar pendentes de conversão   

  

  

Descrição detalhada de cada função 

ABORTAR 

Esta função permite abortar o documento em curso. 

  

ADMIN 

Esta função permite ativar, momentaneamente, os privilégios de administrador, sendo de seguida 

restaurados os privilégios do utilizador definido aquando acesso à aplicação. 

  

Uma situação bastante frequente em que normalmente é usada a função ADMIN é quando o 

funcionário de uma loja não tem permissões para apagar linhas do documento, no entanto, o 

gerente da loja poderá fazê-lo. 

  

Neste caso, se ao registar um documento o funcionário da loja precisar de eliminar uma linha, terá 

que chamar o gerente para que este possa executar a função ADMIN e apagar a linha pretendida. 

  

Uma vez que a função ADMIN apenas ativa os privilégios de administrador momentaneamente, se 

mais tarde o utilizador pretender apagar uma outra linha terá de solicitar novamente a presença do 

gerente da loja. 
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ALTERNATIVOS 

Executando esta função é possível visualizar os produtos equivalentes do produto lançado na 

última linha, com base os artigos definidos no separador Equivalentesda ficha do produto. 

Confi rmando a seleção de um dos produtos alternativos, o pro duto existente na  l inha será  substi tuído pelo seu equiva lente. 

Para  a  exibição do preço é cons iderada a  l inha de preço definida  em Configuração de Postos  para  o documento em uso.  

Caso tenha sido selecionado um cliente, o preço de venda sem imposto e o preço de venda com imposto será  exibido tendo em 

cons ideração a  l inha de preços  definida  para  o cl iente. 

Para  a  exibição da Quantidade Disponível e da Quantidade Encomendada a Fornecedor, é cons iderado o armazém definido em 

Configuração de Postos  para  o docume nto em uso. 

  

  

CONVERTE 

Se pretende converter documentos, parcial ou totalmente, para o documento em curso, poderá 

usar esta função. 

Caso não esteja ativo um cliente será solicitada a indicação do mesmo. 
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CONVERTEPARA 

Esta função permite converter o documento em edição num outro documento mantendo todos os 

dados do documento de origem: 

A função CONVERTEPARA não será executada se o documento original tiver sido alterado e 

essas alterações não tenham sido gravadas. 

Em documentos certificados e como tal, documentos que não são passíveis de edição, deverá 

configurar uma tecla para executar esta função. 

CONVERTEPARA-X 

Caso pretenda converter o documento de edição num documento determinado documento 

específico X, poderá usar a função CONVERTEPARA, indicando no parâmetro X a sigla deste 

documento. 

COPIALINHAS 

Ao executar esta função será aberto um assistente de importação de linhas que permitirá ao 

utilizador copiar linhas já registadas noutros documentos para o documento em curso. 

Poderá copiar linhas de documentos de venda, documentos de compra, documentos de stock ou 

com base na existência de determinado armazém. 

Optando pela cópia de l inhas de documentos poderá definir um intevalo de datas para que seja efetuado um fi l tro minimizando 

desta forma o nº de regis tos  a  l i s tar e faci l i tando também a identi ficação do documento e l inhas  que pretende copiar.  

  

Analisemos um exemplo de cópia de linhas com base nas existências do armazém 1...  
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Após seleção dos produtos a “importar” poderão ser definidos alguns critérios tipo preço do cliente, 

descontos e impostos do documento e armazém...  

Confirmada a importação, os artigos serão registados no documento ativo…  
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DATASTOCK 

Esta função permite indicar, linha a linha, a data de stock dos produtos presentes no documento. 

DESC 

Esta função permite definir o desconto em percentagem que será aplicado ao produto registado 

de seguida. 

DESC-X 

Poderá definir de imediato qual a percentagem de desconto usando para isso o parâmetro X desta 

função. 
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Executando DESC-10 será assumido um desconto de linha de 10%. 

DEV 

Esta função permite a execução de um assistente de criação de documento de crédito 

  

Para uma melhor compreensão, analisemos um exemplo de emissão de nota de crédito com base 

numa fatura... 

O 1º passo será selecionar o documento a emitir (Nota de Crédito) e o documento a creditar 

(FATURA 11 /5 ). 

  

 
  

Poderão ser selecionados vários documentos para creditar.  

  

Avançando no wizard serão apresentadas as linhas do documento a creditar, aqui deverá selecionar 

os produtos/quantidades a creditar… 

  

Para ajudar no registo poderá usar as teclas F4 (seleção de 1Uni para creditar) e F5 (seleção da 

linha para creditar), bem como os respetivos botões… 
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Premindo o botão Ok as linhas/quantidades selecionadas serão “importadas” para o documento de 

crédito – Nota de Crédito neste exemplo... 

  

  

Caso os campos referentes ao documento de origem não estejam presentes na grelha, será 

apresentada por baixo da descrição do artigo a indicação do documento que estás a ser creditado.  

DEVQNT 

Esta função permite o registo de quantidades a negativo. 

DEVQNT-X 

Caso pretenda definir uma quantidade diferente de 1 indique no parâmetro X a quantidade a 

registar. 

  

Executando DEVQNT-2 serão registadas -2 unidades 

Executando DEVQNT- - 2 serão registadas 2 unidades 

ENCERRAR 

Esta função permite sair da aplicação em uso e encerrar o Windows. 

Em Terminal Server, esta função sai da aplicação e apenas termina a sessão do Terminal Server. 
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FCONTA 

Esta função permite gravar o documento 

FCONTA-X 

Esta função permite finalizar o documento registando o pagamento na modalidade definida em X, 

sendo X o número da modalidade de pagamento. 

O ecrã de selecção de modo de pagamento não será mostrado uma vez que é assumida a 

modalidade de pagamento indicada no parâmetro X. 

FIXAP 

Poderá executar esta função para escolher a linha de preço a usar nos produtos que serão 

lançados de seguida. 

FIXAP-X 

Esta função fixa o preço de venda da linha de preços definida em X para os produtos lançados de 

seguida. 

FPAGAR 

Esta função permite finalizar o documento pagando-o parcialmente. O valor restante ficará 

pendente em c/c. 

O pagamento parcial só estará disponível para os documentos que permitem entradas em caixa 

parciais  

FVENDA 

Esta função permite finalizar o documento alterando o tipo do documento ativo. 

Imaginemos que durante a emissão de uma fatura simplificada é solicitado que seja emitida uma 

fatura… 

Executando FVENDA poderá gravar o documento sendo assumida uma Fatura 

FVENDA-X 

Poderá usar o parâmetro X para indicar a sigla do documento para o qual pretende alterar. 

GRAVATEM 

Esta função permite gravar o documento temporariamente 

IMPRIMEAT 

Esta função permite reimprimir o primeiro e último documento do dia. 

Para a impressão será considerado o documento e a série corrente e usado o modelo de 

impressão definido na configuração de postos. 
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LUCRO 

Esta função permitirá efetuar uma análise de custos de todos os produtos movimentados no 

documento. 

MAISQNT 

Esta função permite aumentar em 1 a quantidade do último produto movimentado. 

MAISQNT-X 

Poderá usar o parâmetro X para indicar a quantidade a somar. 

  

Supondo o registo de 3uni do produto WL-107G... 

Executando MAISQNT-2 a quantidade passará de 3 para 5... 

Executando MAISQNT--2 a quantidade passará de 3 para 1... 

MUDAP  

Esta função permite alterar os preços dos artigos já registados no documento para uma outra linha 

de preços. 

MUDAP-X 

Usando o parâmetro X poderá definir qual a linha de preço. 

  

Imaginemos o produto AMD com os seguintes preços por linha:  

  

PVP 1 = 100€ 

PVP 2 = 110€ 

PVP 3 = 95€ 

  

Usando a linha de preços 1 o produto será registado a 100€.  

  

Executando MUDAP-2 será assumido o preço 110€ (PVP2). 

MUDAPCUSTO 

Esta função permite alterar os preços dos artigos registados no documento para os respetivos 

preços de custo. 
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PLINHA 

Esta função permite definir o preço total da linha, sem descontos, para o produto que será 

registado de seguida. 

PLINHA-X 

Poderá indicar no parâmetro Xo preço total da linha sem descontos. 

PUNIT 

Esta função permite definir o preço unitário do produto que será registado de seguida. 

PUNIT-X 

Caso pretenda, poderá indicar no parâmetro X o preço unitário do próximo artigo a registar. 

QNT 

Esta função permite indicar a quantidade a registar de seguida. 

QNT-X 

Poderá indicar no parâmetro X qual a quantidade do produto que será registado de seguida, 

sendo que o parâmetro X pode ser usado com valor negativo, lançando neste caso a quantidade a 

negativo. 

REPOETEM  

Esta função permite repor documentos gravados temporariamente pela função GRAVATEM. 

SUSPENDER 

Esta função permite colocar um documento como suspenso (em preparação). 

  

Supondo que a meio do registo de uma guia de remessa é necessário suspender o processo...  

  

De forma a não “perder” os registos, o documento poderá ser gravado como estando em 

preparação continuando a sua emissão assim que possível. 

Executando SUSPENDER o documento será mantido em preparação...  

Ao emitir nova guia de remessa para o cliente surgirá aviso da existência de documentos em 

preparação. 

Confirmando a sua recuperação poderá dar continuidade ao processo de registo. 
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ULTIMOSPRECOS 

Esta função permite a análise dos últimos preços de compra e venda de um determinado 

artigo/cliente. 

VERIFICACONV 

Esta função verifica se os produtos registados no documento em curso constam em algum outro 

documento pendente de conversão, permitindo desta forma a conversão dessas linhas. 

A execução desta  função obriga  a  que seja  indicado um cl iente para  o documento.  

Supondo que existem as seguintes encomendas do cliente Costa & Dinis, Lda....  

  

Encomenda 1: 2Uni Monitor MK241H 

Encomenda 2: 3Uni Tinteiro 456 

  

No entanto, quando o cliente se dirige à loja solicita: 

3 Monitores MK241H 

5 Tinteiros 456 

  

  

Parte destes produtos haviam sido encomendados pelo que deverá ser efetuada a conversão das 

notas de encomenda de forma a que não se mantenham pendentes. 

Executando VERIFICACONV e indicando o documento Nota de Encomenda será efetuada 

automaticamente a devida conversão... 

  

  

As 3Uni do artigo Monitor são “desdobradas” em 2 + 1 (2 para satisfazer a encomenda pendente + 1 

para completar as 3Uni solicitadas pelo cliente) 

As 5Uni do artigo Tinteiro são “desdobradas” em 3 + 2 (3 para satisfazer a encomenda pendente + 2 

para completar as 5Uni solicitadas pelo cliente) 

  

Utilitários 

Além dos processo de registo de documentos, gestão de stock e contas correntes, poderá ainda 

dispor de alguns utilitários nomeadamente para impressão de etiquetas de artigos, rotinas de 

recalculo, etc... 
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Terminais Portáteis 

Configuração de terminais portáteis. 

  

Poderá consultar os terminais portáteis existentes através da pesquisa  

  

Do lado direito são apresentados os três botões: 

  

Novo 

Criar novo dispositivo 

  

Gravar 

Gravar a ficha do dispositivo em edição 

  

Eliminar 

Eliminar a ficha do dispositivo em edição 

  

Para cada dispositivo poderá ser configurado: 

  

Número 

Identificação do dispositivo 

Por padrão é atribuída uma numeração sequencial. 

  

Nome 

Descrição do dispositivo 

  

Tipo de driver 

Driver usado 

  

Modelo de terminal 

Modelo do dispositivo 

  

Tipo de descarga 

Modo de comunicação 

  

Porta por default 

Porta à qual está ligado o dispositivo 

  

Definições da porta 

Configurações de ligação da porta à qual está ligado o dispositivo 

  

Layout importação 

Comando Shell 

Codificação do processo de importação 

  

Diretório importação 

Diretório onde constam os ficheiros para importação 
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Ficheiro de importação 

Nome do ficheiro para importação 

  

Utiliza carater separador de campos 

Usado carater para identificar a separação entre os campos 

  

Caracter separador 

Carater usado para a separação de campos 

  

Pos. ini. 

Posição do 1º carater correspondente ao campo 

  

Comp. 

Número de carateres suportado pelo campo 

  

Decimais Pos. ini. 

Posição do 1º carater correspondente às casas decimais 

  

Decimais Comp. 

Número de carateres suportado para as casas decimais 

Layout exportação 

  

Recebe dados 

O terminal suporta a receção de dados da aplicação 

  

Comando Shell exp. 

Codificação do processo de exportação 

  

Diretório de exportação 

Diretório onde constam os ficheiros exportados 

  

Ficheiro de exportação 

Nome do ficheiro exportado 

  

Pos. ini. 

Posição do 1º carater correspondente ao campo 

  

Comp. 

Número de carateres suportado pelo campo 

  

Decimais Pos. ini. 

Posição do 1º carater correspondente às casas decimais 

  

Decimais Comp. 
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Número de carateres suportado para as casas decimais 

  

Usado em 

  

Documentos de stock 

O dispositivo pode ser utilizado para a descarga de informação em documentos de stock 

  

Documentos de Venda/Compra 

O dispositivo pode ser utilizado para a descarga de informação em documentos de venda e 

compra 

  

Comparação de preços 

O dispositivo pode ser utilizado para a descarga de informação em planeamento de desconto e 

ofertas 

  

  

  

  

  

Impressão de Etiquetas 

Além da impressão de etiquetas diretamente na ficha de artigos, está disponível em  ( Sistema ) - 

Utilitários uma rotina de emissão de etiquetas. Aqui poderá proceder à impressão em série com 

base em diversos critérios. 

Detalhes de documentos 

Impressão de etiquetas com base nos documentos emitidos. 

  

Tipo 

Tipo de documento que servirá de base para a impressão das etiquetas 

  

Documento 

Documento 

  

Série 

Série de documentos 

  

Do número ao número 

Intervalo de numeração de documentos 

  

Nº de vezes a imprimir cada etiqueta 

Definido um nº de etiquetas a imprimir ou impressão de acordo com a quantidade movimentada 

do artigo 

  

Ordem de impressão 
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Ordem de emissão das etiquetas 

Movimentos de stock 

Impressão de etiquetas com base nos registos em stock. 

  

Do movimento ao movimento 

Intervalo de numeração de registos a serem considerados na impressão de etiquetas 

  

Nº de vezes a imprimir cada etiqueta 

Definido um nº de etiquetas a imprimir ou impressão de acordo com a quantidade movimentada 

do artigo 

Artigos com preços alterados num intervalo de datas 

Impressão de etiquetas com base na alteração de preços. 

  

Preço Alterado 

Identificação do preço que sofreu alterações, com base no qual serão impressas as etiquetas 

  

Data inicial/Data final 

Intervalo de datas para seleção das alterações de preços 

  

Hora inicial/Hora final 

Intervalo de horas para seleção das alterações de preços 

  

Nº de vezes a imprimir cada etiqueta 

Definido um nº de etiquetas a imprimir ou impressão de acordo com a quantidade em stock do 

artigo 

Artigos criados num intervalo de datas 

Impressão de etiquetas com base na data de criação dos artigos 

  

Data inicial/Data final 

Intervalo de datas que serão consideradas para identificação dos artigos criados 

  

Hora inicial/Hora final 

Intervalo de horas que serão consideradas para identificação dos artigos criados 

  

Nº de vezes a imprimir cada etiqueta 

Definido um nº de etiquetas a imprimir ou impressão de acordo com a quantidade em stock do 

artigo 

Existência em stock 

Impressão de etiquetas com base no stock de artigos 
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Existências no armazém 

Identificação do armazém com base em cujo stock serão impressas as etiquetas 

  

Classificados na família 

Identificação da família para seleção dos artigos a imprimir etiquetas 

  

Classificados no fornecedor 

Identificação do fornecedor para seleção dos artigos a imprimir etiquetas 

  

Nº de vezes a imprimir cada etiqueta 

Definido um nº de etiquetas a imprimir ou impressão de acordo com a quantidade em stock do 

artigo 

Preços temporários 

Impressão de etiquetas com base nos preços temporários dos artigos 

  

Data inicial/Data final 

Intervalo de datas que serão consideradas para identificação dos artigos para os quais se verificou 

a gravação temporária de preços 

  

Hora inicial/Hora final 

Intervalo de horas que serão consideradas para identificação dos artigos para os quais se 

verificou a gravação temporária de preços 

  

Nº de vezes a imprimir cada etiqueta 

Definido um nº de etiquetas a imprimir ou impressão de acordo com a quantidade em stock do 

artigo 

Descontos/Ofertas por artigo 

Impressão de etiquetas com base nos planeamentos de descontos e ofertas de artigos. 

  

Data inicial/Data final 

Intervalo de datas para identificação dos planeamentos de descontos e ofertas de artigos 

  

Nº de vezes a imprimir cada etiqueta 

Definido um nº de etiquetas a imprimir ou impressão de acordo com a quantidade em stock do 

artigo 

Nenhum critério 

Impressão de etiquetas por seleção manual. 

  

Não seguindo qualquer critério automático para a seleção de artigos, o utilizador deverá definir 

quais os artigos para os quais serão impressas etiquetas. 
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Alteração de impostos de artigos 

A alteração de impostos de produtos implica, além da definição do novo imposto, o recálculo de 

preços tornando-se por isso um processo moroso e minucioso. 

  

Além disso, este tipo de alterações poderá ter que ocorrer num curto espaço de tempo, exemplo 

disso são as alterações de Iva impostas pelo Estado. 

  

Imposto a alterar 

Agrupamento de impostos a alterar 

  

Novo imposto 

Agrupamento de impostos a atribuir aos produtos 

  

Preço de custo a manter 

Preço de custo que será mantido (com ou sem impostos) sendo efetuado o recálculo devido 

  

Preço de venda a manter 

Preço de venda que será mantido (com ou sem impostos) sendo efetuado o recálculo devido 

  

Recálculo de Stock 

Esta opção permite recalcular o stockdos artigos tendo como base os movimentos registados na 

aplicação. 

  

  

  

  

  

Recalculo do Custo das Vendas 

Esta rotina irá reordenar os registos em stock tendo em atenção a data de movimentação, o tipo 

de movimento (entrada, saída, acerto) e ainda o nº do descritivo associado ao movimento bem 

como a numeração do documento que originou o movimento. Desta forma será possível obter 

uma valorização correta do stock. 

  

Este procedimento é útil em sistemas onde os documentos de compras são lançados na aplicação 

após registo das vendas dos artigos, não sendo por isso correta a valorização do stock; ou ainda 

quando se verifica a conversão de uma guia de compra em fatura, pois esta última irá influenciar o 

preço de custo médio do artigo. 

Além disso, existem variáveis para exportação da valorização de artigos para contabilidade, 

variáveis estas que irão refletir valores que necessitam ser calculados.  
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Para  mais  informações  consulte  Inventário Permanente  

  

  

Diagnóstico de assinaturas de documentos 

Rotina de verificação de assinaturas de documentos, que permitirá ao utilizador listar os 

documentos cuja assinatura é inválida de acordo com as regras estipuladas pela Portaria nº 

363/2010 de 23 de Junho 

  

Série 

Indicação de todas as séries ou uma série de documentos em particular 

  

Documento 

Documento para o qual se pretende verificar a assinatura 

  

De... a... 

Datas dos documentos a verificar 

  

Para que o diagnóstico seja iniciado, deverá clicar em Verificar. 

  

  

  

  

Verificar se existem avenças ao iniciar 

Ativação da verificação no arranque da aplicação da eventual existência de avenças para 

processar. 
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Para  mais  informações  relativamente à  gestão de avenças  consulte Avenças . 

Arquivo Digital 

Registo digital relativo ao sistema. 

O uso do arquivo digital pressupõe algumas configurações prévias, para mais informações 

consulte Arquivo Digital. 

Calculadora 

Em Diversos – Utilitários – Calculadora está disponível uma calculadora. 

  

Uma particularidade desta calculadora é a soma e dedução do Iva – botões +[IVA] e –[IVA] 

A taxa de Iva considerada nestas operações será conforme configuração de imposto para os 

produtos. 

 Para mais informações relativamente a esta configuração consulte Configuração por padrão 

dos produtos em Parâmetros 

Relatórios Personalizados 

Os Relatórios Personalizados são, como o próprio nome indica, relatórios feitos à medida do 

utilizador. 

Trata-se de desenvolvimento específico que implica uma análise prévia de viabilidade e 

consequente orçamentação. 

  

Os relatórios personalizados têm que ser carregados para a aplicação. O processo de importação 

é simples bastando clicar no botão Importar e selecionar o ficheiro em questão. 

Os relatórios personalizados são apresentados sob a forma de ficheiro XML. 

Uma vez carregado o relatório, ficará disponível a opção Relatórios Personalizados sendo 

listados os diversos relatórios que estiverem carregados. 

  

  

  

Níveis de Acesso 

Controle do acesso dos utilizadores às diversas opções da aplicação. 

Grupos e Acessos 

Configuração das permissões de acesso de cada utilizador às diversas opções da aplicação. 

  

À esquerda são apresentados os grupos de utilizador e à direita a árvore com as diversas opções 

da aplicação. Por padrão todas as opções estão ativas, para desabilitar o acesso, bastará 

desativar a opção pretendida e gravar as alterações. 
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Listagem de Utilização 

Listagem das operações efetuadas na aplicação em sistemas com a Configuração 14 ativa  

Eliminar dados de utilização 

Eliminação dos registos da listagem de utilização  

Manutenção da base de dados 

Cópias de Segurança 

 Só será  poss íve l  efetuar cópias  de segurança, se o nome do computador tiver 15 carateres  ou menos .  

Uma parametrização importante será o aviso de segurança alertando o utilizador, no arranque da 

aplicação BackOffice, para a necessidade de efetuar cópias de segurança do sistema. 

  

A cópia de segurança poderá não só abranger a base de dados, mas também os layout’s de 

documentos e relatórios. 

Por padrão, o período obrigatório para  efetuar cópias  de segurança terá  um mínimo de 30 dias  e  no máximo 365 dias . 

O campo Período obrigatório para fazer backup não será mostrado para bases de dados  cujo pa ís  da  l i cença seja  di ferente de 

Portugal . 

A pasta padrão para as cópias de segurança suporta placeholders, isto é, variáveis genéricas que 

irão assinalar uma pasta específica; usando o botão   poderá escolher um placeholder: 

  

Estão disponíveis os seguintes placeholders: 

  

 %USERPROFILE% - Pasta do utilizador Windows 

 %ALLUSERSPROFILE% - Pasta pública do Windows 

 %LOCALSQLBACKUPPATH% - Pasta local de backup SQL 

  

 Será  fei to o backup (.bak) para  a  pasta  de backup do SQL. 

  

 %NETWORKDATAFOLDER% - Pasta de rede da aplicação 

 %SHAREDATAFOLDER% - Pasta de partilha da aplicação 

 %APPSHORTNAME% - Pasta com o nome da aplicação 

 %APPNAME% - Pasta com o nome da empresa 

 %MYDOCFOLDER% - Pasta “Os meus documentos” 

  

Por padrão, nas novas bases de dados será assumido o placeholder 

%USERPROFILE%\Documents\%APPSHORTNAME% 

  

Poderá usar o botão Atualizar lista para indicar uma diretoria diferente para a cópia de 

segurança. 

  

A opção Dividir cópias em múltiplos discos (disp. amovíveis), quando selecionada, permite 

dividir o ficheiro de cópia de segurança por vários dispositivos sempre que o tamanho do mesmo 
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exceda o espaço livre do dispositivo amovível, conjuntamente, o nome do dispositivo amovível 

será alterado para facilmente identificar o ordem dos dispositivos (o nome passa a PKBACK #001, 

PKBACK #002, etc). 

Se esta opção não estiver marcada e o ficheiro de cópia de segurança exceder o espaço livre 

disponível no disco amovível, será mostrada a mensagem Não foi possível criar o ficheiro Zip de 

backup e a cópia de segurança não será terminada com sucesso. 

  

Ao clicar em Concluir, será efetuada a cópia de segurança. 

  

Histórico de Cópias de Segurança 

Esta opção permite ver o histórico de cópias de segurança e reposições. 

No primeiro passo do assistente, deverá selecionar as empresas para as quais pretende visualizar 

o histórico 

  

Ao clicar em Seguinte, visualizará todas as cópias de segurança e reposições efetuadas para as 

empresas selecionadas 

  

Poderá  usar as  opções  exis tentes  na  parte superior do ecrã  para  fi l trar o his tórico. 

Compactar base de dados 

Se for adicionada, eliminada ou atualizada uma grande quantidade de registos, deve proceder-se 

à compactação da base de dados frequentemente  

Exportar do SQL Server para o Access 

Disponível em sistemas com base de dados SQL, esta rotina permite migrar a base de dados para 

a tecnologia Microsoft Access. 
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Vendas 

Neste menu funcional poderá efetuar todos os registos e processos inerentes aos documentos de 

venda, desde a emissão, à impressão em série e conversão, até à gestão dos estados de 

documentos e processamento de avenças. 

Poderá ainda efetuar um planeamento das comissões dos vendedores e respetivas rotas. 

  

Para auxiliar na análise e gestão das vendas, estão ainda disponíveis alguns relatórios. 

  

  

   

Documentos de Venda 

Documentos  

Para facilitar o tratamento dos documentos, as janelas de movimentação contêm elementos 

idênticos. 

  

Cabeçalho 

Identificação do documento e informação relativa à entidade 

  

Corpo 

Linhas de movimentação ou montante 

  

Rodapé 

Totais 

  

Barra de ferramentas 

Operações disponíveis para o documento 

  

Além das opções específicas para cada documento, existem seis operações básicas e que são 

comuns a todos eles. 

  

Abortar 

Limpa o ecrã a informação para dar início a novo registo/edição. 

  

Gravar 

Gravação do documento 

  

Ver antes 

Pré-visualização do documento 

  

Imprimir 

Impressão do documento 

Disponível após gravação do documento. 
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Anular 

Anulação do documento 

Disponível após gravação do documento. 

  

Sair 

Fechar janela do documento 

  

Para além dessas operações, é possível ainda: 

  

Colocar em preparação 

Colocar o documento em preparação para terminar mais tarde 

  

Converter 

Permite converter documentos para o documento corrente 

  

Duplicar 

Permite criar uma cópia do documento em edição 

  

Devolução 

Permite converter documentos para o documento corrente 

Emissão de um novo documento  

A emissão de um novo documento começa pelo preenchimento dos campos de cabeçalho – 

informação relativa à identificação do documento, entidade, armazém... 

Dependendo dos níveis de acesso definidos, alguns campos poderão não estar disponíveis. 

  

O avanço entre campos poderá ser efetuado premindo a tecla Enter ou Tab; no entanto o registo 

da linha só será efetuado via Enter. Caso prefira, poderá usar o rato. 

  

Após preenchimento do cabeçalho, deverão ser definidos os detalhes que compõem o corpo do 

documento – registo de produtos ou montante transacionado. 

  

Nos documentos que apresentam grelha de registo o avanço entre os campos poderá ser 

efetuado premindo a tecla Enter ou Tab. Para retroceder entre os campos prima as teclas Shift e 

Tab simultaneamente. 

A ordem de tabulação e os campos são configuráveis pelo utilizador – consulte Personalizar 

introdutor de documentos  

  

Confirmando o registo do último campo da linha, esta será lançada na grelha e iniciada uma nova 

linha com numeração sequencial. 

  

As linhas já registadas poderão ser editadas para retificação. 

  

Este processo poderá ser efetuado da seguinte forma: 
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 selecione a linha com o rato e prima a tecla Enter 

  

ou 

  

 clique com o rato no campo que pretende alterar e efetue a retificação, confirmando com a 

tecla Enter 

  

ou 

  

 digite o nº da linha a editar no campo Linha e selecione Alterar linha 

  

ou 

  

 digite 0 (zero) no campo Linha, o cursor irá ser posicionado nas linhas registadas, com as 

teclas do cursor selecione a linha que pretende e confirme a sua edição premindo a tecla 

Enter 

  

  

Caso pretenda eliminar uma linha já registada... 

  

 Selecione a linha com o rato e prima a tecla Delete 

  

ou 

  

 digite o nº da linha a eliminar no campo Linha e selecione Eliminar linha 

  

ou 

  

 digite 0 (zero) no campo Linha, o cursor irá ser posicionado nas linhas registadas, com as 

teclas do cursor selecione a linha que pretende e elimine-a premindo a tecla Delete 

  

Em documentos valorizados, à medida que são lançadas as linhas na grelha, é atualizado em 

rodapé o contador de itens registados bem como o total do documento. 

  

Para gravar o documento clique no botão Gravar ou Finalizar ou prima a tecla F10. 

  

Dependendo da configuração do comportamento documento, poderá ser apresentado o ecrã de 

finalização, ecrã de pagamento, confirmação de impressão, etc... Para mais informações 

relativamente à configuração do comportamento do documento, consulte Configurações de postos  

Edição de um documento existente 

Para editar um documento terá que selecionar o tipo de documento em questão, indicando a série 

e número. Os campos apresentar-se-ão preenchidos disponíveis para edição. 

  

Proceda às alterações e grave o documento. 
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Emissão de Documento de Venda 

Na emissão de um documento de venda deverá ter em atenção os seguintes campos: 

  

Documento 

Identificação do documento a emitir 

  

Nº 

Série e número do documento 

A série e numeração de documentos é pré-definida devendo ser respeitada 

  

Data 

Data de emissão do documento. Por padrão será assumida a data de sistema 

Não devem ser emitidos documentos com data anterior aos já emitidos 

  

Hora 

Hora de emissão do documento. Por padrão será assumida a hora de sistema 

  

Cliente 

Identificação da entidade 

  

Cont. 

Número de identificação fiscal da entidade (preenchido automaticamente de acordo com o registo 

da ficha da entidade) 

Usando o botão será possível obter os dados da entidade obtidos em através do s ite http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/. 

Para  a lém dos dados obtidos no site, serão a inda inferidos  pel a  apl icação, o Dis tri to e o Concelho da  entidade, tendo em 

cons ideração os dados  da  morada. Este botão estará  unicamente ativo se não for indicado qualquer código de cl iente.  

  

Saldo 

Informação do saldo de c/c da entidade (campo não editável). Clicando no botão poderá consultar 

os documentos da entidade indicada que se encontram pendentes de liquidação 

  

Dt.Stock 

Data de registo do documento em stock 

  

Vendedor 

Identificação do vendedor (preenchido automaticamente de acordo com o registo da ficha da 

entidade) 

  

Moeda 

Moeda em que será emitido o documento (preenchido automaticamente de acordo com o registo 

da zona) 

  

Zona 
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Identificação da zona (preenchido automaticamente de acordo com o registo da ficha da 

entidade). Usando o botão poderá escolher o imposto a aplicar de acordo com a zona escolhida. 

Para saber qual o imposto selecionado, basta posicionar o cursor em cima do botão. 

Por padrão este campo assumirá o imposto padrão do documento ou do cliente; caso a l tere a  zona, deverá  a l terar também o 

imposto. 

  

O próximo campo, permite inserir várias informações, dependendo da opção escolhida na combo-

box (V/Ref, Origem, Nº doc). 

  

V/Refª 

Identificação do documento para a entidade (ex: nº da nota de encomenda do cliente) 

  

Origem 

Identificação do documento origem. 

  

Nº doc 

Identificação do documento manual 

Ecrã de finalização 

Dependendo da configuração pré-definida, ao finalizar o documento poderá ser apresentado um 

resumo dos totais do documento – separador Totais. 

 Para mais informações relativamente a esta parametrização, consulte Configuração de Postos 

  

O ecrã de Totais contém a seguinte informação: 

  

Detalhes de Impostos 

Em frente aos Detalhes de Impostos, será mostrada a informação relativa  ao imposto apl icado ao documento, por exemplo: 

Deta lhes  de Impostos  (IVA Bens  Usados)  

  

Imp/Taxa 

Sigla do imposto aplicado 

  

Incidência 

Valor de incidência 

  

Taxa 

Taxa de imposto aplicado 

  

Valor 

Valor do imposto aplicado 

  

Imp/Tax 

Tipo de imposto aplicado 

  

Valor 

Download @ www.idnet.pt | suporte@idnet.pt



 

  239 / 653 
 

Valor do imposto 

  

Pagamento 

  

Pagamento 

Tipo de pagamento 

  

Vencimento 

Data de vencimento do documento (calculado automaticamente de acordo com a data de emissão 

e tipo de pagamento indicados) 

  

Transporte 

  

Transporte 

Meio usado para o transporte das mercadorias 

  

Local Carga 

Local, data e hora de carga da mercadoria 

  

L.Descarga 

Local, data e hora de descarga da mercadoria 

  

Totais 

  

Total Portes 

Valor de portes a aplicar ao documento 

  

Total Bruto 

Total bruto do documento 

  

Desconto Linha 

Valor do total de desconto de linha do documento 

  

Desconto Global 

Percentagem e  valor do desconto global a aplicar 

  

Total Líquido 

Valor líquido do documento 

  

Total Impostos 

Valor relativo ao total de impostos 

  

Total Documento 

Valor total do documento 

  

Total Retenção 

Total de retenção na fonte 
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Arredondamento 

Valor de arredondamento 

  

Total a Pagar 

Valor a pagar 

  

Observações 

Informação adicional relativa ao documento 

Poderá ser pré-definida uma observação a incluir no documento. Para mais informações 

relativamente a esta parametrização consulte Tipos de Documentos 

  

  

Ecrã de pagamento 

Caso o documento esteja configurado para registar em caixa, poderá, dependendo da 

configuração pré-definida, ser apresentado o ecrã de pagamento, aquando finalização do 

documento. 

Para  mais  informações  relativamente a  esta  parametrização, consulte Configuração de Postos  

  

Modalidade / Total 

Lista com as modalidades de pagamento existentes na empresa e o valo já entregue para cada 

modalidade 

  

Caixa 

Caixa onde será registado o pagamento 

  

Pagamento em 

Moeda para pagamento 

  

Valor entregue 

Total entregue (campo não editável e corresponde ao valor entregue em cada uma das 

modalidade de pagamento) 

  

Selecione a modalidade de pagamento e indique o valor. Clique no botão Adicionar para que seja 

assumido o pagamento. 

Repita o processo para as restantes modalidades, caso sejam usadas, até perfazer o total do 

documento. 

Se a modalidade for Cheque 

Deverá neste caso preencher os dados do cheque 

  

Número 

Número do cheque 
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Banco 

Banco relativo ao cheque 

  

Data 

Data do cheque 

  

Valor 

Valor do cheque 

Se modalidade for Transferência bancária 

Deverá indicar os dados da conta 

  

Conta beneficiária 

Identificação da conta 

  

Referência 

Referência da transferência bancária 

  

Data valor 

Data efetiva da transferência. 

  

  

Ecrã de troco 

Caso o valor entregue seja superior ao total a pagar, poderá, dependendo da configuração pré-

definida, ser apresentado o ecrã de troco, aquando finalização do documento. 

O ecrã de troco será apresentado durante o tempo pré-definido ou até que o utilizador prima a 

tecla Esc. Para mais informações consulte Configuração de Postos 

  

Valor a Pagar 

Total a pagar do documento 

  

Valor Entregue 

Total entregue como pagamento 

  

Valor de Troco 

Diferença entre total do documento e valor entregue 

  

Informações de artigos 

No ecrã de registo de documentos, à direita está disponível um painel com informação de preços 

e stock de artigo lançado/selecionado. 
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Este painel contém informação sobre: 

  

Stock 

Informação, por armazém, das quantidades encomendadas de clientes e a fornecedores, 

quantidade consignada a clientes e de fornecedores, bem como a quantidade disponível e 

quantidade existente. 

  

Equivalentes 

Neste separador são mostrados os artigos equivalentes. 

  

 
  

Através de duplo clique no artigo equivalente, esse artigo equivalente é lançado na linha 

substituindo o artigo inicialmente registado. 

  

Preços 

Informações de preços de artigos, nomeadamente Valor médio de venda (valor sem IVA da 

linha/quantidade da linha selecionada):  
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Histórico de venda 

Últimos 20 documentos de venda do artigo 

  

 
  

Histórico de compra 

Últimos 20 documentos de compra do artigo 

  

 
  

Criação automática de notas de crédito 

  

Segundo o ponto 2.2.5 do Ofício Circulado 50.001, os documentos impressos pelo programa de 

faturação não devem conter valores negativos. Quando necessário serão utilizados documentos 

retificativos de faturas (notas de débito e notas de crédito, nos termos do nº 7 do artigo 29º do 

CIVA), como documentos de correção de operações de compra e venda, cuja forma, conteúdo e 
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finalidade devem ser respeitados. Os valores negativos só poderão ser impressos nos casos de 

anulação de registos que já integram a fatura ou para acerto de estimativas nas prestações de 

serviços continuadas, isto é, nos documentos assinados não devem ser registados valores que 

originem um total de linha a negativo (quantidades negativas, preços negativos, etc). 

Documentos de venda passíveis de conter linhas a negativo 

Embora estejam ativadas as opções Introduzir quantidades a negativo e Introduzir preços a 

negativo em Diversos – Configurações – Parâmetros – Movimentação 

  

Apenas nos documentos assinados de natureza: 

 Fatura 

 Fatura Simplificada 

 Fatura-Recibo 

  

Será possível o registo de linhas com quantidades/valor a negativo. 

  

O registo das linhas a negativo é possível mas, na finalização do documento, será aberto o 

assistente de geração de notas de crédito que irá “retirar” a(s) linha(s) a negativo do documento 

(fatura, fatura simplificada, fatura-recibo) e criar uma nota de crédito com essa(s) linha(s). 

  

Devolução de produtos com geração automática de notas de crédito 

É comum o lançamento de linhas a negativo para efetuar devolução de produtos. 

Ao finalizar o documento, será despoletado o assistente de criação de notas de crédito para que 

se possa, de forma automática, criar a nota de crédito referente aos artigos devolvidos. 

será sempre efetuada uma validação dos documentos a creditar, nomeadamente se já foram 

creditados numa outra nota de crédito, ou se os artigos mencionados não constam do documento 

indicado. 

O controlo é efetuado em termos de referência de artigo e não terá em consideração os tamanhos/cores, valores das propriedade s, 

etc, pelo que o assistente de criação de notas de crédito não será despoletado sempre que a quantidade tota l  da  referência  do 

artigo (ignorando os  tamanhos/cores , va lores  das  propriedades , etc) seja  0.  

  

A nota de crédito será criada automaticamente e irá conter, em cada uma das linhas, a referência 

aos documentos originais indicados. No documento inicial, ficarão unicamente as linhas a positivo. 

    

Imaginemos as seguintes vendas: 
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Supondo que o cliente pretende devolver os dois artigos e trocar por outros dois novos artigos...  
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Ao finalizar este documento, será despoletado o assistente de criação de notas de crédito para que 

se possa, de forma automática, criar a nota de crédito referente aos 2 artigos devolvidos:  

  

Neste ecrã, deverá indicar, para cada artigo com quantidade negativa, as informações necessárias 

para criar automaticamente a nota de crédito, isto é, as informações a preencher do documento 

origem das linhas da nota de crédito (campos assinalados a amarelo):  

  

Poderá  usar o botão Encontrar origens para atribuir automaticamente os  documentos origem; o s is tema i rá  assumir que está  a  

creditar a  última venda (fatura, fatura simplificada, fatura-recibo) para esse cl iente/artigo e será esse o documento indicado nos  

campos  referentes  ao documento origem do ass is tente de emissão de notas  de crédito. 
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... a nota de crédito gerada irá mencionar em cada linha a FS creditada...  

  

 

... a nova FS irá apenas conter os dois novos artigos faturados.  
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Documento de nota de crédito gerado 

Para que a geração automática de notas de crédito seja possível é necessário que exista na base 

de dados um documento de venda de natureza Nota de crédito, isto é, um documento com as 

seguintes configurações: 

  

 Natureza = Nota de crédito 

 Caixa = Saída Parcial 

 Tipo de conta = Conta Corrente 

  

Uma vez que se trata de uma devolução deverá ainda selecionar as seguintes opções: 

  

 Mapa de IVA = Subtrai 

 Mapa de Vendas = Saída 

 Mapa recapitulativo= Saída 

  

Caso o documento original (Fatura, Fatura simplificada ou Fatura-Recibo) dê entrada em caixa 

(Parcial ou Total), deverá ainda marcar a opção Origem a reembolso no separador Opções 

  

Se existir na base de dados mais de um documentos de natureza nota de crédito que dê origem a 

reembolso, o utilizador deverá selecionar o documento que pretende gerar. 

Conversão de documentos 

Não será possível, pela conversão de documentos, criar documentos cujas linhas possuam 

quantidades a negativo  

Novo campo Deduções/Adições 

Nesta versão foi ainda criado um novo campo no separador Totais dos documento que irá conter 

o valor das Deduções/Adições do documento, isto é, os eventuais valores a subtrair/somar ao 

total do documento: 
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Estes va lores não serão usados para a  exportação do SAFT, i sto é, os va lores exportados para o SAFT como total do documento é  o 

Total Documento e o Arredondamento. 

  

 
  

Neste momento, o único mecanismo existente na aplicação que permite alterar este valor é a 

criação automática das notas de crédito com base nas linhas negativas. 

Seguindo o exemplo acima em que no documento são lançadas duas linhas a negativo (referentes 

aos documentos FS 1/1 e FS 1/2) e que gerou automaticamente uma nota de crédito (NRE 1/5), o 

valor a incluir neste novo campo (Deduções/Adic.) é o total da nota de crédito, isto é, 15.30€. 

O valor deste campo será subtraído ao Total do documento para determinar o Valor a pagar. 

Anular nota de crédito criada automaticamente 

Uma vez que o registo dos documentos é efetuado um a um, ou seja, é registada a nota de crédito 

e só depois a fatura, poderia acontecer que, uma vez gravada a nota de crédito, se pudesse 

cancelar a emissão da fatura, ficando da total responsabilidade do utilizador, anular a nota de 

crédito criada automaticamente. Assim, sempre que é cancelado o registo de um documento que 

originou a criação automática de uma nota de crédito, será mostrada uma mensagem ao utilizador 

e este poderá anular a nota de crédito criada automaticamente. 

Novas variáveis de impressão 

Tendo em consideração as alterações descritas, existem as seguintes variáveis de impressão no 

rodapé do documento: 

  

 Rodape.Totais.Deducao.Total  

 Rodape.Totais.Deducao.NotaDeCredito.Numero 

 Rodape.Totais.Deducao.NotaDeCredito.Serie 

 Rodape.Totais.Deducao.NotaDeCredito.Sigla 
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 Rodape.Totais.Deducao.NotaDeCredito.Valor 

Deduções/Encargos nas transações 

Possibilidade de deduzir imposto de selo ou aplicar valores de garantia em documentos de venda 

de natureza Fatura, Fatura-Recibo, Nota de Crédito ou Nota de Débito de clientes e fornecedores. 

    

Nos documentos das naturezas acima referidas, uma vez lançados os artigos, no separador 

Totais passa a estar disponível um link Deduções/Adic. :  

    

 

  

      

Ao clicar no link será aberto um novo ecrã que lhe permite efetuar um desconto de garantia e/ou 

retenção de imposto de selo: 
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Para adicionar por exemplo um desconto de garantia, deverá selecionar a opção Desconto 

garantia, de seguida clicar no botão de adição e indicar o desconto de garantia efetuado:  
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A Data  Garantia  é automaticamente ca lculada tendo em conta  o número de anos  definidos .  

Ao indicar uma % de Dedução de Garantia  será  ca lculado o Valor e vice -versa  

  

Para efetuar uma retenção de imposto de selo, deverá selecionar a opção Retenção Imposto de 

Selo e clicar no botão de adição. De seguida insira a % ou o valor:  

 Ao indicar uma % será  ca lculado o Valor e vice-versa  
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Conta corrente com Desconto de garantia 

Sempre que é efetuado um desconto de garantia, na conta corrente do cliente irá figurar uma linha 

para o documento em si e outra linha para o desconto garantia, sendo que na linha 

correspondente ao desconto de garantia, a data de vencimento será a indicada no ecrã anterior 

Conta corrente com retenção de imposto de selo 

Sempre que é efetuada retenção de imposto de selo, o valor a liquidar manter-se-á o total do 

documento, no entanto, ao marcar o pendente para liquidação, será deduzido o valor do imposto 

de selo: 
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Prestações  

Não será possível a emissão de um documento com desconto de garantia ou retenção de imposto 

de selo usando prestações  
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Impressão 

Para a impressão do desconto garantia e imposto de selo nos documentos de compra e venda 

foram criadas novas variáveis que poderão ser adicionadas aos modelos de impressão: 

  

  Rodape.Totais.Deducao.DescontoGarantia.Data 

  Rodape.Totais.Deducao.DescontoGarantia.Percentagem 

  Rodape.Totais.Deducao.DescontoGarantia.Valor 

  Rodape.Totais.Deducao.RetencaoImpostoDoSelo.Percentagem 

  Rodape.Totais.Deducao.RetencaoImpostoDoSelo.Valor 

 O modelo de impressão Fatura Sage(1).LST foi alterado para incluir a  informação relativa ao Desconto de garantia  e Retenção de 

imposto de selo. 

  

Para os recibos e pagamentos a fornecedores também foram criadas as respetivas variáveis de 

impressão: 

  

 Rodape.Total_RetencaoImpostoDoSelo 

 Detalhes.RetencaoImpostoDoSelo_Original 

 Detalhes.RetencaoImpostoDoSelo_Liquidada 

 Detalhes.RetencaoImpostoDoSelo_Pendente 

  

O modelo de impressão Recibo Sage(1).LST foi  a l terado para  inclui r a  informação relativa  à  Retenção de imposto de selo.  

  

  

Documentos Retificativos 

O Regime de IVA de Caixa (RIC) permite que o IVA seja entregue após pagamento por parte do 

cliente. Da mesma forma, as empresas que tenham aderido a este regime só poderão deduzir o 

IVA suportado nas compras após terem pago aos seus fornecedores. 

  

Contudo, o IVA passa a ser imediatamente devido nas seguintes situações: 

  

 no 12º mês posterior à data de emissão da fatura, no período de imposto correspondente 

 no período seguinte à comunicação de cessação da inscrição no RIC 

 no período correspondente à entrega da declaração de cessação de atividade 

  

Nestes casos, deverá ser emitido um documento retificativo da fatura emitida ao abrigo do RIC, 

mencionando que o RIC deixa de aplicar-se a essa fatura, pelo que o respetivo IVA passa a ser 

imediatamente exigível. 

  

Para  mais  informações  consulte Regime de IVA de ca ixa  
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Assistente de Criação de Documento Retificativo 

Wizard para criação dos documentos retificativos em sistemas no Regime de IVA de Caixa  

  

Para  mais  i nformações  consulte Regime de IVA de Caixa  - Documento Reti ficativo de Fatura . 

  

Documentos Retificativos (RIC) 

O registo do documento é semelhante à emissão de um recibo, devendo no entanto incluir o 

motivo de emissão do documento. 

  

Para  mais  informações  consulte Regime de IVA de Caixa  - Regis to do Documento Reti ficativo de Fatura . 

Documentos de venda em preparação 

Esta opção permite finalizar os documentos em preparação. 

  

Este ecrã está dividido em 3 zonas distintas: 

Do lado direito encontra as operações possíveis a executar sobre os documentos, 

nomeadamente: 

  

Sair 

Sai da opção de documentos em preparação. 

  

Emitir 

Esta opção permite finalizar o(s) documento(s). 

  

Selecionar Todos 

Opção que permite selecionar todos os documentos mostrados na parte central do ecrã. 

  

Emitir e imprimir 

Esta opção permite finalizar o(s) documento(s) e imprimi-lo(s) usando as configurações de 

impressão definidas na configuração de postos. 

  

Imprimir lista 

Imprimir a listagem de conferência de mercadorias. 

  

Reler 

Esta opção permite atualizar a lista de documentos em preparação. 

  

Tem ainda disponíveis alguns filtros que poderá aplicar sobre os documentos em preparação 

mostrados (área Documentos). Na área Opções de Finalização poderá ainda indicar: 

  

 Data a atribuir aos documentos a finalizar: data que pretende usar para a criação dos 

documentos 
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 Alterar data de carga e descarga: deverá marcar esta opção caso pretenda que a data de 

carga e descarga seja alterada tendo em consideração a data de criação do documento 

indicada. 

  

À esquerda, encontra a lista de documentos em preparação. Através de um clique na série, 

documento ou número poderá editar o documento selecionado. 

  

  

Impressão e envio de documentos 

Os documentos poderão ser impressos individualmente (através do botão próprio no ecrã de 

movimentação) ou em série, isto é, pode ser definido um intervalo sendo impressos os 

documentos nele inseridos. A impressão poderá ainda ocorrer com base em critérios definidos 

pelo utilizador – do documento x ao y, documentos do vendedor x...  

  

O avanço entre os campos poderá ser efetuado premindo a tecla Enter ou Tab. Os valores 

poderão ser definidos por digitação direta ou incrementados e decrementados usando as teclas de 

cursor para cima e para baixo. Caso prefira, use o rato. 

  

Uma vez confirmados os critérios de impressão – botão OK – terá que ser definido o layout de 

impressão do documento, impressora e nº de cópias. 

  

A opção Obedecendo às regras de emissão do documento irá fazer com que a emissão dos 

documentos tenham em consideração as opções definidas no campo Emissão do documento da 

ficha do Cliente ou da Série dos documentos. 

  

Uma vez confirmados os critérios de impressão – botão OK – terá que ser definido o layout de 

impressão do documento, impressora e nº de cópias. 

  

  

  

Estados de documentos de venda 

Aqui poderá definir o estado e tipo de documento a analisar bem como definir um intervalo de 

datas. Caso pretenda, indique o cliente (ou intervalo de clientes). 

  

Uma vez definidos os critérios clique em Carregar para que sejam listados os documentos. 

  

Para proceder à alteração clique no campo Estado e selecione uma das ocorrências. 
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Será solicitada a confirmação da alteração efetuada. Caso a transição implique uma operação 

esta será automaticamente iniciada. 

  

Seguindo o exemplo da transição para o estado “Reprovado” referido em Transições de estado de 

documento... 

  

Uma vez analisada pelo Dep. Comercial, a NE 3 é reprovada. Ao mudar para o estado “Reprovado” 

o utilizador tem de introduzir um pequeno comentário justificativo desta reprovação.  

  

 
  

  

  

  

Processamento de Avenças 

Assistente para processamento das avenças de clientes. 

Para  mais  informações  consulte Avenças .  

Contactos com Entidades 

Registo de chamadas efetuadas. 

  

À direita existem três botões: 

  

Novo 

Criar nova chamada 
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Gravar 

Gravar chamada em edição 

  

Eliminar 

Eliminar chamada em edição 

  

Para cada chamada poderá definir a seguinte informação: 

  

Realizada por 

Tipo de entidade que realizou o contacto 

  

Data 

Data do contacto 

  

Hora início 

Hora de início do contacto 

  

Hora fim 

Hora de fim do contacto 

  

Vendedor 

Vendedor que estabeleceu o contacto 

  

Tipo Chamada 

Tipo de chamada 

  

Cliente 

Entidade que realizou o contacto 

A nomenclatura  deste campo a l tera  de acordo com o tipo de entidade que estabeleceu o contacto.  

Contacto 

Assunto do contacto 

  

Observações 

Informação adicional relativa ao contacto 

  

  

  

Gestão de Vendedores 

Planeamento de comissões a atribuir aos diversos vendedores 

Para  mais  informações  consulte Comissões  de Vendedores . 
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Análise Encomendas 

Estes mapas permitirão uma análise das encomendas efetuadas, nomeadamente as quantidades 

pendentes e prazos de entrega. 

  

Estes mapas poderão ser personalizados, para mais informações relativamente à configuração de 

relatórios consulte Configuração de Relatórios. 

  

Relatórios de Vendas 

Poderá consultar os documentos de venda registados gerando um destes relatórios.  

  

Estes mapas poderão ser personalizados, para mais informações relativamente à configuração de 

relatórios consulte Configuração de Relatórios. 
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Compras 

No menu funcional Compras poderá efetuar todos os registos e processos inerentes aos 

documentos de compra, desde o registo, à impressão em série e conversão, até à gestão dos 

estados de documentos e análises de encomendas. 

  

  

Documentos de Compra 

Para facilitar o tratamento dos documentos, as janelas de movimentação contêm elementos 

idênticos. 

  

Cabeçalho 

Identificação do documento e informação relativa à entidade 

  

Corpo 

Linhas de movimentação ou montante 

  

Rodapé 

Totais 

  

Barra de ferramentas 

Operações disponíveis para o documento 

  

Além das opções específicas para cada documento, existem seis operações básicas e que são 

comuns a todos eles. 

  

Abortar 

Limpa o ecrã a informação para dar início a novo registo/edição. 

  

Gravar 

Gravação do documento 

  

Ver antes 

Pré-visualização do documento 

  

Imprimir 

Impressão do documento 

Disponível após gravação do documento. 

  

Anular 

Anulação do documento 

Disponível após gravação do documento. 
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Sair 

Fechar janela do documento 

  

Para além dessas operações, é possível ainda: 

  

Colocar em preparação 

Colocar o documento em preparação para terminar mais tarde 

  

Converter 

Permite converter documentos para o documento corrente 

  

Duplicar 

Permite criar uma cópia do documento em edição 

  

Devolução 

Permite converter documentos para o documento corrente 

Emissão de um novo documento  

A emissão de um novo documento começa pelo preenchimento dos campos de cabeçalho – 

informação relativa à identificação do documento, entidade, armazém... 

Dependendo dos níveis de acesso definidos, alguns campos poderão não estar disponíveis. 

  

O avanço entre campos poderá ser efetuado premindo a tecla Enter ou Tab; no entanto o registo 

da linha só será efetuado via Enter. Caso prefira, poderá usar o rato. 

  

Após preenchimento do cabeçalho, deverão ser definidos os detalhes que compõem o corpo do 

documento – registo de produtos ou montante transacionado. 

  

Nos documentos que apresentam grelha de registo o avanço entre os campos poderá ser 

efetuado premindo a tecla Enter ou Tab. Para retroceder entre os campos prima as teclas Shift e 

Tab simultaneamente. 

A ordem de tabulação e os campos são configuráveis pelo utilizador – consulte Personalizar 

introdutor de documentos  

  

Confirmando o registo do último campo da linha, esta será lançada na grelha e iniciada uma nova 

linha com numeração sequencial. 

  

As linhas já registadas poderão ser editadas para retificação. 

  

Este processo poderá ser efetuado da seguinte forma: 

  

 selecione a linha com o rato e prima a tecla Enter 

  

ou 
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 clique com o rato no campo que pretende alterar e efetue a retificação, confirmando com a 

tecla Enter 

  

ou 

  

 digite o nº da linha a editar no campo Linha e selecione Alterar linha 

  

ou 

  

 digite 0 (zero) no campo Linha, o cursor irá ser posicionado nas linhas registadas, com as 

teclas do cursor selecione a linha que pretende e confirme a sua edição premindo a tecla 

Enter 

  

  

Caso pretenda eliminar uma linha já registada... 

  

 Selecione a linha com o rato e prima a tecla Delete 

  

ou 

  

 digite o nº da linha a eliminar no campo Linha e selecione Eliminar linha 

  

ou 

  

 digite 0 (zero) no campo Linha, o cursor irá ser posicionado nas linhas registadas, com as 

teclas do cursor selecione a linha que pretende e elimine-a premindo a tecla Delete 

  

Em documentos valorizados, à medida que são lançadas as linhas na grelha, é atualizado em 

rodapé o contador de itens registados bem como o total do documento. 

  

Para gravar o documento clique no botão Gravar ou Finalizar ou prima a tecla F10. 

  

Dependendo da configuração do comportamento documento, poderá ser apresentado o ecrã de 

finalização, ecrã de pagamento, confirmação de impressão, etc... Para mais informações 

relativamente à configuração do comportamento do documento, consulte Configurações de postos  

Edição de um documento existente 

Para editar um documento terá que selecionar o tipo de documento em questão, indicando a série 

e número. Os campos apresentar-se-ão preenchidos disponíveis para edição. 

  

Proceda às alterações e grave o documento. 
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Emissão de Documento de Compra 

O registo dos diversos documentos de compra é semelhante, devendo ter em atenção os 

seguintes dados: 

  

Documento 

Identificação do documento a emitir 

  

Nº 

Série e número do documento 

A série e numeração de documentos é pré-definida devendo ser respeitada 

  

Data 

Data de emissão do documento. Por padrão será assumida a data de sistema 

  

Hora 

Hora de emissão do documento. Por padrão será assumida a hora de sistema 

  

Fornecedor 

Identificação da entidade 

  

Cont. 

Número de identificação fiscal da entidade (preenchido automaticamente de acordo com o registo 

da ficha da entidade) 

Usando o botão  será possível obter os dados da entidade obtidos em através do site http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/. 

Para  a lém dos dados obtidos no site, serão a inda inferidos  pela  apl icação, o Dis tri to e o Concelho da  entidade, tendo em 

cons ideração os dados  da  morada. Este botão estará  unicamente ativo se não for indicado qualquer código de cl iente.  

  

Saldo 

Informação do saldo de c/c da entidade (campo não editável). Clicando no botão poderá consultar 

os documentos da entidade indicada que se encontram pendentes de liquidação 

  

Ent. Mercadoria 

Data de registo do documento em stock 

  

Armazém 

Identificação do armazém a ser assumido para registo do documento em stock 

Ainda que definido no cabeçalho, o armazém pode ser alterado linha a linha. 

  

Vendedor 

Identificação do vendedor (preenchido automaticamente de acordo com o registo da ficha da 

entidade) 

  

Zona 

Identificação da zona (preenchido automaticamente de acordo com o registo da ficha da entidade) 
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Moeda 

Moeda em que será emitido o documento (preenchido automaticamente de acordo com o registo 

da zona) 

  

V/Refª 

Identificação do documento para a entidade (ex: nº da fatura ou guia do fornecedor) 

  

De seguida, encontra a grelha de registo: 

  

Linha 

Número da linha de registo (numeração sequencial) 

  

Referência 

Identificação do produto 

  

Descrição 

Breve descrição do produto 

  

Quant 

Quantidade do produto 

  

Preço Unit. 

Preço unitário do produto 

  

Desc 

Desconto de linha 

  

Cod. Iva 

Código do imposto do produto 

  

Arm. 

Identificação do armazém para registo do movimento em stock 

  

Total Linha 

Valor total da linha registada 

  

Preço C/ (S/) Impostos Incluídos 

Documento com ou sem impostos incluídos (parametrização pré-definida pelo utilizador) 

Para mais informações relativamente a esta parametrização consulte Configuração de Postos 

  

Nº Itens 

Contador de nº de itens registados 

Se unidade de venda do produto diferente de UNI é considerado um item por linha 

independentemente da quantidade registada (útil para registo de produtos a peso, ao litro...). 
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Ecrã de finalização 

Dependendo da configuração pré-definida, ao finalizar o documento poderá ser apresentado um 

resumo dos totais do documento – separador Totais. 

Para mais informações relativamente a esta parametrização, consulte Configuração de Postos 

  

O ecrã de Totais contém a seguinte informação: 

  

Detalhes de Impostos 

  

Imp/Taxa 

Sigla do imposto aplicado 

  

Incidência 

Valor de incidência 

  

Taxa 

Taxa de imposto aplicado 

  

Valor 

Valor do imposto aplicado 

  

Imp/Tax 

Tipo de imposto aplicado 

  

Valor 

Valor do imposto 

  

Pagamento 

  

Pagamento 

Tipo de pagamento 

  

Vencimento 

Data de vencimento do documento (calculado automaticamente de acordo com a data de emissão 

e tipo de pagamento indicados) 

  

Transporte 

  

Transporte 

Meio usado para o transporte das mercadorias 

  

Local Carga 

Local, data e hora de carga da mercadoria 
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L.Descarga 

Local, data e hora de descarga da mercadoria 

  

Totais 

  

Total Portes 

Valor de portes a aplicar ao documento 

Consoante o transporte indicado poderá ser automaticamente assumido um valor de portes 

  

Total Bruto 

Total bruto do documento 

  

Desconto Linha 

Valor do total de desconto de linha do documento 

  

Desconto Global 

Percentagem e valor do desconto global a aplicar 

  

Total Líquido 

Valor líquido do documento 

  

Total Impostos 

Valor relativo ao total de impostos 

  

Total Documento 

Valor total do documento 

  

Total Retenção 

Total de retenção na fonte 

  

Arredondamento 

Valor de arredondamento 

  

Total a Pagar 

Valor a pagar 

  

Observações 

Informação adicional relativa ao documento 

 Poderá ser pré-definida uma observação a incluir no documento. Para mais informações 

relativamente a esta parametrização consulte Tipos de Documentos 
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Ecrã de pagamento 

Caso o documento esteja configurado para registar em caixa, poderá, dependendo da 

configuração pré-definida, ser apresentado o ecrã de pagamento, aquando finalização do 

documento. 

Para  mais  informações  relativamente a  esta  parame trização, consulte Configuração de Postos  

  

Modalidade / Total 

Lista com as modalidades de pagamento existentes na empresa e o valo já entregue para cada 

modalidade 

  

Caixa 

Caixa onde será registado o pagamento 

  

Pagamento em 

Moeda para pagamento 

  

Valor entregue 

Total entregue (campo não editável e corresponde ao valor entregue em cada uma das 

modalidade de pagamento) 

  

Selecione a modalidade de pagamento e indique o valor. Clique no botão Adicionar para que seja 

assumido o pagamento. 

Repita o processo para as restantes modalidades, caso sejam usadas, até perfazer o total do 

documento. 

Se a modalidade for Cheque 

Deverá neste caso preencher os dados do cheque: 

  

Número 

Número do cheque 

  

Banco 

Banco relativo ao cheque 

  

Data 

Data do cheque 

  

Valor 

Valor do cheque 

Se a modalidade de pagamento for Letra 

Deverá preencher os dados relativos à letra: 

  

Saque Nº 
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Identificação da letra 

  

Data de emissão 

Data de emissão da letra. Este campo assume a data do pagamento e não pode ser alterado 

  

Data de vencimento 

Data de vencimento da letra 

  

Sacado 

Nesta área deverá indicar os dados do sacado, nomeadamente a conta de domiciliação e o NIB 

  

Sacador 

Informação do sacador, nomeadamente banco e NIB da conta. 

  

Encargos suportados por 

Indicação da entidade que será responsável pelos encargos da letra: Cliente ou Empresa 

  

Avalista 

Pessoa responsável pela garantia de pagamento da letra 

  

Observações 

Campo livre de introdução de texto 

  

Código do imposto de selo 

Código do imposto de selo a aplicar à letra 

Código definido em Parametrizações  Funcionais  - Imposto de selo a  apl icar a  juros . 

  

Valor da letra 

Valor da letra 

  

Taxa 

Valor da letra 

Se modalidade for Transferência bancária 

Deverá indicar os dados da conta: 

  

Conta beneficiária 

Identificação da conta 

  

Referência 

Referência da transferência bancária 

  

Data valor 

Data efetiva da transferência. 
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Ecrã de troco 

Caso o valor entregue seja superior ao total a pagar, poderá, dependendo da configuração pré-

definida, ser apresentado o ecrã de troco, aquando finalização do documento. 

O ecrã de troco será apresentado durante o tempo pré-definido ou até que o utilizador prima a 

tecla Esc. Para mais informações consulte Configuração de Postos 

  

Valor a Pagar 

Total a pagar do documento 

  

Valor Entregue 

Total entregue como pagamento 

  

Valor de Troco 

Diferença entre total do documento e valor entregue 

Informações de artigos 

No ecrã de registo de documentos, à direita está disponível um painel com informação de preços 

e stock de artigo lançado/selecionado. 

  

 
  

Este painel contém informação sobre: 

  

Stock 

Informação, por armazém, das quantidades encomendadas de clientes e a fornecedores, 

quantidade consignada a clientes e de fornecedores, bem como a quantidade disponível e 

quantidade existente. 

  

Equivalentes 

Neste separador são mostrados os artigos equivalentes. 
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Através de duplo clique no artigo equivalente, esse artigo equivalente é lançado na linha 

substituindo o artigo inicialmente registado. 

  

Preços 

Informações de preços de artigos, nomeadamente Valor médio de venda (valor sem IVA da 

linha/quantidade da linha selecionada):  

  

Histórico de venda 

Últimos 20 documentos de venda do artigo 

  

 
  

Histórico de compra 

Últimos 20 documentos de compra do artigo 
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Deduções/Encargos nas transações 

Possibilidade de deduzir imposto de selo ou aplicar valores de garantia.  

Possibilidade de deduzir imposto de selo ou aplicar valores de garantia em documentos de venda 

de natureza Fatura, Fatura-Recibo, Nota de Crédito ou Nota de Débito de clientes e fornecedores. 

     

Nos documentos das naturezas acima referidas, uma vez lançados os artigos, no separador 

Totais passa a estar disponível um link Deduções/Adic. :  
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Ao clicar no link será aberto um novo ecrã que lhe permite efetuar um desconto de garantia e/ou 

retenção de imposto de selo: 

       

    

  
Para adicionar por exemplo um desconto de garantia, deverá selecionar a opção Desconto 

garantia, de seguida clicar no botão de adição e indicar o desconto de garantia efetuado:  
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A Data  Garantia  é automaticamente ca lculada tendo em conta  o número de anos  definidos .  

Ao indicar uma % de Dedução de Garantia  será  ca lculado o Valor e vice -versa  

  

Para efetuar uma retenção de imposto de selo, deverá selecionar a opção Retenção Imposto de 

Selo e clicar no botão de adição. De seguida insira a % ou o valor:  

 Ao indicar uma % será  ca lculado o Valor e vice-versa  
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Conta corrente com Desconto de garantia 

Sempre que é efetuado um desconto de garantia, na conta corrente do cliente irá figurar uma linha 

para o documento em si e outra linha para o desconto garantia, sendo que na linha 

correspondente ao desconto de garantia, a data de vencimento será a indicada no ecrã anterior 

Conta corrente com retenção de imposto de selo 

Sempre que é efetuada retenção de imposto de selo, o valor a liquidar manter-se-á o total do 

documento, no entanto, ao marcar o pendente para liquidação, será deduzido o valor do imposto 

de selo: 
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Prestações  

Não será possível a emissão de um documento com desconto de garantia ou retenção de imposto 

de selo usando prestações  
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Impressão 

Para a impressão do desconto garantia e imposto de selo nos documentos de compra e venda 

foram criadas novas variáveis que poderão ser adicionadas aos modelos de impressão: 

  

  Rodape.Totais.Deducao.DescontoGarantia.Data 

  Rodape.Totais.Deducao.DescontoGarantia.Percentagem 

  Rodape.Totais.Deducao.DescontoGarantia.Valor 

  Rodape.Totais.Deducao.RetencaoImpostoDoSelo.Percentagem 

  Rodape.Totais.Deducao.RetencaoImpostoDoSelo.Valor 

 O modelo de impressão Fatura Sage(1).LST foi alterado para incluir a  informação relativa ao Desconto de garantia  e Retenção d e 

imposto de selo. 

  

Para os recibos e pagamentos a fornecedores também foram criadas as respetivas variáveis de 

impressão: 

  

 Rodape.Total_RetencaoImpostoDoSelo 

 Detalhes.RetencaoImpostoDoSelo_Original 

 Detalhes.RetencaoImpostoDoSelo_Liquidada 

 Detalhes.RetencaoImpostoDoSelo_Pendente 

  

O modelo de impressão Recibo Sage(1).LST foi  a l tera do para  inclui r a  informação relativa  à  Retenção de imposto de selo.  

  

Documentos de compra em preparação 

Esta opção permite finalizar os documentos em preparação. 

  

Este ecrã está dividido em 3 zonas distintas: 

Do lado direito encontra as operações possíveis a executar sobre os documentos, 

nomeadamente: 

  

Sair 

Sai da opção de documentos em preparação. 

  

Emitir 

Esta opção permite finalizar o(s) documento(s). 

  

Selecionar Todos 

Opção que permite selecionar todos os documentos mostrados na parte central do ecrã. 

  

Emitir e imprimir 

Esta opção permite finalizar o(s) documento(s) e imprimi-lo(s) usando as configurações de 

impressão definidas na configuração de postos. 

  

Imprimir lista 
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Imprimir a listagem de conferência de mercadorias. 

  

Reler 

Esta opção permite atualizar a lista de documentos em preparação. 

  

Tem ainda disponíveis alguns filtros que poderá aplicar sobre os documentos em preparação 

mostrados (área Documentos). Na área Opções de Finalização poderá ainda indicar: 

  

 Data a atribuir aos documentos a finalizar: data que pretende usar para a criação dos 

documentos 

 Alterar data de carga e descarga: deverá marcar esta opção caso pretenda que a data de 

carga e descarga seja alterada tendo em consideração a data de criação do documento 

indicada. 

  

À esquerda, encontra a lista de documentos em preparação. Através de um clique na série, 

documento ou número poderá editar o documento selecionado. 

  

  

Conversão de Documentos 

Para que um documento esteja disponível para conversão terá que ter identificada a entidade – 

fornecedor – e estar configurado como Pode ser Convertido. Além disso, o documento não 

deverá registar no Mapa de Iva, apenas o documento resultante da conversão será contabilizado. 

Para mais informações relativamente a esta configuração consulte Tipos de Documentos 

  

O primeiro passo será selecionar os documentos e datas de emissão dos mesmos a ter em 

consideração para a conversão dos documentos. Seguidamente, deverá indicar os dados do(s) 

documento(s) a criar 

  

Documento de destino 

Indicação do(s) documento(s) a criar 

  

Série 

Série usada no(s) documento(s) a criar 

  

Data de criação 

Data e hora de emissão do(s) documento(s). Por padrão será assumida a data de sistema 

Não devem ser emitidos documentos com data anterior aos já emitidos. Para mais informações 

relativamente a este controle, consulte Numeração de Documentos. 

  

Data de carga 

Data e hora de carga do(s) documento(s). Este campo irá ter em consideração a configuração do 

campo Tolerância (minutos) para o cálculo da Data/Hora carga  dos Parâmetros da aplicação. 

  

Download @ www.idnet.pt | suporte@idnet.pt



 

  279 / 653 
 

Tipo de conversão a ser efetuada 

São possíveis os seguintes tipos de conversão: 

  

Parcial 

Apenas alguns produtos/quantidades serão convertidos 

Não será  poss ível  converter parcia lmente um documento que já  tenha s ido tota l  ou parcia lmente l iquidado.  

  

Individual 

Cada documento de origem resultará num documento destino 

  

Agrupada 

Os documentos de origem do mesmo tipo de um determinado cliente serão convertidos para um 

único documento 

  

Poderá ainda definir: 

  

Incluir linhas com a indicação do documento origem 

Ao selecionar esta opção é adicionada uma linha de comentários ao documento destino que 

descreve qual o documento de origem antes das respetivas linhas de artigos. 

  

Colocar nas Observações os documentos convertidos 

Ao selecionar esta opção, nas observações do documento criado serão indicados os documentos 

origem. 

  

Verifica limite de crédito antes de converter 

Indicação que se pretende verificar os limites de crédito do cliente antes de converter o 

documento. 

  

Verifica stock antes de converter 

Verificação de stock de artigos antes da conversão do(s) documento(s) 

  

Doc. de destino mantém tipo de cálculo origem 

O documento destino da conversão mantém o tipo de cálculo - com ou sem imposto incluído – do 

documento origem, ignorando a configuração do documento destino na Configuração de Postos. 

  

No passo seguinte do assistente deverão ser selecionados os clientes para os quais se pretende 

efetuar a conversão dos documentos. Poderá usar o botão Selecionar clientes para selecionar 

vários clientes ao mesmo tempo. Seguidamente deverá selecionar os documentos a converter 

Os botões Desmarcar todos  e Selecionar todos  poderão ser usados  para  agi l i zar o processo de sel eção de documentos . 

  

No passo seguinte do assistente, poderá selecionar quais os artigos constantes nos documentos 

de origem que deverão ser convertidos 
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Nas linhas dos documentos onde já foram movimentadas as propriedades, a informação das 

propriedades será incluída no campo Descrição; para as linhas dos documentos que não 

possuem propriedades, é disponibilizado um botão para indicar as propriedades: 

  

Uma vez confirmada a propriedade do artigo, essa linha irá passar para o final da grelha e, no 

campo Descrição, conter a propriedade indicada: 

  

Os botões Desmarcar todos e Selecionar todos poderão ser usados para agilizar o processo de 

seleção de artigos 

  

Para terminar o processo de conversão e gerar os documentos, deverá clicar em Converter. 

Segunda entidade de faturação 

  

Uma vez selecionado o documento destino, a aplicação terá o seguinte comportamento: 

  

 Se o documento de destino for um documento faturável (Fatura, Fatura-Simplificada, 

Fatura-Recibo, Nota de Débito, Nota de Crédito, Guia de Remessa),  será usada a 

Entidade Faturação como entidade do documento. Neste caso, a morada de 

carga/descarga será automaticamente atualizada para a morada da entidade de faturação 

se o tipo de local for Morada da entidade do documento. 

  

 Se o documento de destino solicitar segunda entidade de faturação, serão mantidas as 2 

entidades (caso o de origem também tenha) 

  

 Se o documento não possui segunda entidade, o funcionamento anterior será mantido, isto 

é, é usada a entidade do documento. 

  

  

A conversão de documentos pode ser efetuada ainda documento a documento - botão Converter 

presente no ecrã de registo do documento 

  

Uma vez selecionado documento a criar e o respetivo fornecedor, poderá usar o botão Converter: 

  

Documento origem 

Documentos origem a serem mostrados. 

  

Usa a definição atual de impostos 

Indicação que pretende usar a definição de impostos corrente e não a definição de impostos 

usada na criação do documento origem. 

  

A converter 

Nesta coluna poderá ser indicada a quantidade a converter. 

  

O botão Converter, aquando da edição de um documento, permitirá converter esse documento 

num outro, mantendo os dados do documento origem. 
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Impressão e envio de documentos 

Os documentos poderão ser impressos individualmente (através do botão próprio no ecrã de 

movimentação) ou em série, isto é, pode ser definido um intervalo sendo impressos os 

documentos nele inseridos. A impressão poderá ainda ocorrer com base em critérios definidos 

pelo utilizador – do documento x ao y, documentos do vendedor x...  

  

O avanço entre os campos poderá ser efetuado premindo a tecla Enter ou Tab. Os valores 

poderão ser definidos por digitação direta ou incrementados e decrementados usando as teclas de 

cursor para cima e para baixo. Caso prefira, use o rato. 

  

Uma vez confirmados os critérios de impressão – botão OK – terá que ser definido o layout de 

impressão do documento, impressora e nº de cópias. 

  

  

  

Estados de Documentos de Compra 

Aqui poderá definir o estado e tipo de documento a analisar bem como definir um intervalo de 

datas. Caso pretenda, indique o fornecedor (ou intervalo de fornecedores). 

  

Uma vez definidos os critérios clique em Carregar para que sejam listados os documentos. 

  

Para proceder à alteração clique no campo Estado e selecione uma das ocorrências. Será 

solicitada a confirmação da alteração efetuada e, caso a transição implique uma operação, esta 

será automaticamente iniciada. 

  

  

  

  

  

  

Sugestão Encomendas a Fornecedores 

Com base nas vendas e encomendas de clientes, poderá ser efetuada uma análise da 

necessidade de encomenda aos diversos fornecedores, ponderando inclusivamente um eventual 

stock de segurança e aprovisionamento, tendo em conta os prazos de entrega dos fornecedores. 
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Análise Encomendas 

Estes mapas permitirão uma análise das encomendas efetuadas, nomeadamente as quantidades 

pendentes e prazos de entrega. 

  

Estes mapas poderão ser personalizados, para mais informações relativamente à configuração de 

relatórios consulte Configuração de Relatórios. 

  

Relatórios de Compras 

Poderá consultar os documentos de compras registados gerando um destes relatórios.  

  

Estes mapas poderão ser personalizados, para mais informações relativamente à configuração de 

relatórios consulte Configuração de Relatórios. 
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Stocks 

Neste menu funcional estão disponíveis as várias opções para o registo de documentos de stock, 

desde o stock inicial, entrada de stock, saída e transferências de armazém. Poderá ainda 

proceder ao registo de documentos de fabricação e decomposição de artigos, bem como do 

apuramento de consumos.  

Para uma boa gestão de stock poderá também efetuar contagens e acertos de stock, ou gerar um 

documento de inventário. 

  

Tem ainda disponíveis dois assistentes para agilizar o processo de atualização de preços dos 

artigos. 

  

  

  

Documentos de Stock 

O processo de registo de entradas, saídas, transferências e demais documentos de stock é 

semelhante ao de registo de outros documentos, devendo ter em atenção os seguintes dados: 

  

Documento 

Identificação do documento a emitir 

  

Nº 

Série e número do documento 

A série e numeração de documentos é pré-definida devendo ser respeitada; consulte 

Configuração de Séries de Documentos 

  

Data 

Data de emissão do documento. Por padrão será assumida a data de sistema 

  

Hora 

Hora de emissão do documento. Por padrão será assumida a hora de sistema 

  

V/Refª 

Identificação do documento perante alguma entidade 

  

Outros dados 

Identificação da entidade e moeda 

  

Armazém 

Armazém de entrada e saída assumido para registo do documento em stock. 

Consoante o comportamento do documento em stock estarão ativos ambos os campos ou apenas 

um.  

  

Linha 
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Número da linha de registo (numeração sequencial) 

  

Referência 

Identificação do produto 

  

Descrição 

Breve descrição do produto 

  

Arm. 

Identificação do armazém para registo do movimento em stock 

  

Quant 

Quantidade do produto 

  

Preço Unit. 

Preço unitário do produto 

  

Total Linha 

Valor total da linha registada 

  

Preço C/ (S/) Impostos Incluídos 

Documento com ou sem impostos incluídos (parametrização pré-definida pelo utilizador) 

Para mais informações relativamente a esta parametrização consulte Configuração de Postos 

  

Nº Itens 

Contador de nº de itens registados 

 Se unidade de venda do produto diferente de UNI é considerado um item por linha 

independentemente da quantidade registada (útil para registo de produtos a peso, ao litro...). 

  

Para documento Fabricação e Transformação: 

  

Tipo Mov. 

Identificação do movimento – entrada ou saída 

     

    

   

Rastreabilidade por artigo 

A rastreabilidade é um conceito muito usado no controle de qualidade, pois permite conhecer o 

percurso traçado por um produto, desde a sua origem, passando pelo processo de 

produção/fabricação, identificando o respetivo lote. 

  

Aqui poderá ser analisado todo o trajeto de um produto desde a entrada em stock até à sua saída, 

permitindo a identificação das matérias-primas que o compõem e respetiva origem. 

  

Refª 
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Artigo a analisar 

  

Do lado esquerdo do ecrã poderá escolher os critérios a analisar: 

  

Data Inicial / Data Final 

Intervalo de datas dos movimentos a analisar 

  

Fornecedor 

Identificação do fornecedor cujos documentos pretende analisar 

  

Cliente 

Identificação do cliente cujos documentos pretende analisar 

  

Armazém 

Identificação do armazém cujos movimentos pretende analisar 

  

Ordenar Por 

Ordem de apresentação dos movimentos – por documento ou por data 

  

Do lado direito serão mostrados todos os documentos onde o artigo foi movimentado. 

  

Para consultar o documento, deverá clicar na identificação do documento (marcado a azul). Neste 

ecrã, estão disponíveis as seguintes opções: 

  

Duplicar 

Duplicar o documento visualizado em ecrã. 

Esta  opção está  apenas  disponível  para  documentos  de compra e venda.  

  

Editar 

Editar o documento visualizado em ecrã. 

  

Imprimir 

Imprimir o documento visualizado em ecrã usando o modelo de impressão definido para o mesmo. 

  

Artigos a Descontinuar 

Há artigos que, ainda que estejam disponíveis para comercialização, não são atuais, ou porque 

pertencem a uma coleção anterior, ou porque fazem parte de uma campanha que já não está em 

vigor, ou que, por qualquer outro motivo, não há interesse na sua comercialização no momento. 

Estes artigos poderão ser rotulados como “descontinuados”, sendo excluídos das listagens e 

pesquisas normais. 

  

Em sistemas com grande volume de artigos nestas circunstâncias poderá não ser viável editar a 

ficha de cada um e ativar a descontinuidade. Este assistente permitirá, de forma rápida, marcar os 
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artigos descontinuados com base na data de movimentação, stock ou família e fornecedor a que 

estão associados. 

Os artigos descontinuados poderão ser apresentados nas pesquisas e listagens por ativação da 

Configuração 21. 

  

  

Atualização Preços Venda 

O processo de atualização de preços dos artigos poderá ser algo bastante moroso. 

  

No sentido de facilitar a atualização de preços de artigos são disponibilizados neste menu dois 

assistentes. 

  

Artigos com preço de custo alterado 

A atualização de preços de venda poderá ser efetuada com base nas compras. 

  

Do lado esquerdo do ecrã, deverá indicar a forma como pretende verificar os preços de custo 

alterado: Por documento ou Por artigo e de seguida indicar o documento ou artigo a visualizar, 

marcando para tal a coluna Sel. 

  

Caso selecione a opção Por documento, serão disponibilizadas as colunas que identificam o 

documento, nomeadamente Série, Documento, Número e Data; se escolher a opção Por artigo, 

serão disponibilizadas as colunas que identificam o artigo, nomeadamente Artigo, Descrição e a 

coluna * que identifica o número de documentos onde o preço do artigo não foi revisto. 

  

Na parte superior do ecrã, poderá indicar a aplicação os preços a visualizar: Preços de custo 

com e sem impostos incluídos e Preços de venda com ou sem impostos incluídos. 

  

Referência 

Código do artigo. 

  

Descrição 

Descrição do artigo 

  

L.Preço 

Linha de preço 

  

Tamanho 

Identificação do tamanho movimentado do artigo 

  

Prop 1 

Propriedade 1 associada ao artigo 

  

Prop 2 

Download @ www.idnet.pt | suporte@idnet.pt



 

  287 / 653 
 

Propriedade 2 associada ao artigo 

  

Prop 3 

Propriedade 3 associada ao artigo 

  

Anterior 

Preço de custo anterior do artigo (valor sem impostos incluídos) 

  

Documento 

Preço de custo mencionado no documento em análise (valor com impostos incluídos) 

  

% Var 

Percentagem de variação do preço de custo 

  

Atual 

Preço de venda atual do artigo (valor com impostos incluídos) 

  

% Atual 

Margem atual do artigo 

  

Novo 

Novo preço de venda sugerido aplicando a margem fixa 

  

% Nova 

Margem fixa do artigo 

  

Ign 

Ignorar a alteração de preços para o artigo 

  

De forma a facilitar a análise são utilizadas cores para identificar os artigos: 

  

             com preço alterado 

             artigo novo 

             com preço de venda atualizado 

             com preço alterado manualmente 

             já existente sem alteração de preço de custo 

  

O ecrã  de Alteração de preços por documento é também mostrado na finalização de documentos de compras , tendo em conta  a  

Configuração 57 

  

Estão disponíveis duas opções adicionais: 

  

 Visualizar colunas com propriedades: tal como o próprio nome indica, esta opção irá 

mostrar colunas adicionais com a informação acerca das propriedades dos artigos caso 

existam 
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 Gravar preços em tabela temporária: Ao clicar em Gravar os preços serão gravados 

numa tabela temporária e poderão ser alterados à posteriori através da opção Atualização 

Automática (opção Alterar Preços com base nos preços temporários) 

  

  

Atualização Automática Assistida 

Este assistente permite-lhe alterar automaticamente os preços de artigos com base em alguns 

critérios: 

  

Estão disponíveis os seguintes critérios para a alteração de preços: 

  

Alterar Preços de Venda Base 

Selecionando este critério poderá ser definida uma percentagem a aplicar aos preços atuais para 

cálculo dos novos preços. 

  

Alterar Preços com base nos preços temporários 

Por vezes, não é viável a alteração de preços de imediato. Existem clientes no estabelecimento, 

preços nas prateleiras, ... neste caso poderá ser executado todo o processo de atualização de 

preços sendo estes gravados temporariamente. 

  

A qualquer momento, de forma rápida, poderão ser atualizados os preços nas fichas dos produtos 

selecionando o critério Alterar Preços c/ base nos preços temporários. 

  

Alterar Preços com base na margem fixa 

Atualização dos preços de venda com base no preço de custo, aplicando a margem de referência 

definida para o produto. 

  

Alterar margem fixa c/ base nas margens atuais dos artigos 

Atualização dos preços de venda com base no preço de custo, aplicando as margens de 

referência definidas para os artigos. 

  

Alterar margem fixa c/ base nas margens das famílias 

Atualização dos preços de venda com base no preço de custo, aplicando as margens de 

referência definidas para as famílias dos artigos. 

  

Alterar Preços de Venda Base 

Esta  alteração pode ser efetuada por família de artigos ou por fornecedor. 

  

Poderá selecionar (através da check box) qual ou quais os critérios que pretende usar: 

  

Campo (1) 

Campo extra 1 que poderá ser usado como filtro para a alteração de preços de artigos. 
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Esta  opção será unicamente mostrada caso estejam a  ser usados Campos extra. Para mais informações consulte Parametrizações  

Funcionais . 

  

Campo (2) 

Campo extra 2 que poderá ser usado como filtro para a alteração de preços de artigos. 

Esta  opção será unicamente mostrada caso estejam a  ser usados Campos extra. Para mais informações consulte Parametrizações  

Funcionais . 

  

Campo (3) 

Campo extra 3 que poderá ser usado como filtro para a alteração de preços de artigos. 

Esta  opção será unicamente mostrada caso estejam a  ser usados Campos extra. Para mais informações consulte Parametrizações  

Funcionais . 

  

Quantidade em stock 

Serão selecionados na alteração de preços os artigos cujo stock preencha o requisito aqui 

indicado. 

  

Deverá indicar agora a forma como pretende alterar os preços dos artigos: 

  

Preço base 

Indicação do preço base a usar 

  

Percentagem a aplicar 

Indicação da percentagem a aplicar ao preço do campo anterior 

  

Preço a alterar 

Indicação do preço que irá sofrer alterações 

  

Alterar preço por 

Poderá alterar o preço do artigo em termos gerais ou por tamanho 

  

Utilizar preços 

Indicação se a alteração irá incidir sobre os preços com ou sem impostos incluídos. 

  

No próximo passo do assistente deverá indicar as regras de arredondamento dos preços: 

  

Para terminar o assistente deverá clicar em Finalizar: 

  

Na listagem de preços apresentada poderá adicionar ou remover produtos assim como alterar os 

preços sugeridos. 

  

Poderá ainda alterar o preço sugerido pelo assistente, alterando para isso a coluna Novo preço. 

As  l inhas  de artigos  cujos  preços  foram a l terados  manualmente, serão marcados  a  amarelo.  

    

Adicionar 

Download @ www.idnet.pt | suporte@idnet.pt



 

  290 / 653 
 

Adiciona novos artigos à listagem de preços. 

  

Eliminar 

Elimina a linha selecionada e não será alterado o preço do artigo 

  

Gravar preços em tabela temporária 

Ativando esta opção as alterações não terão efeito na ficha de artigos quando clicar em Gravar. 

Este procedimento é útil em sistemas onde a atualização de preços é um pouco morosa, 

obrigando à atualização de muitos artigos não sendo viável a alteração imediata dos preços, 

exemplo de grandes superfícies. Imagine que num supermercado há alteração de preços de um 

determinado artigo, sendo esta atualização efetuada no escritório. Se a ficha do artigo fosse 

alterada imediatamente, os clientes quando chegassem à caixa iriam deparar com um preço 

diferente do etiquetado. 

  

Poderá então proceder à impressão de etiquetas com base nessa tabela. No assistente de 

impressão de etiquetas selecione o critério Preços Temporários. Quando todos os produtos com 

preços atualizados estiverem etiquetados e repostos nas prateleiras, aceda novamente a este 

assistente e selecione a opção Alterar Preços c/ base nos preços temporários 

  

Imprimir 

Imprime a listagem de alteração de preços 

Alterar Preços com base nos preços temporários 

Esta opção permite-lhe alterar os preços gravados temporariamente num determinado período de 

tempo ou “alterar todos os preços existentes na tabela temporária. 

Alterar Preços com base na margem fixa 

Esta opção é em tudo semelhante à opção Alterar Preços de Venda Base mas é usada a minha 

margem para o cálculo 

  

Preço base 

Indicação do preço base a usar 

  

Percentagem a aplicar 

Indicação da percentagem a aplicar ao preço do campo anterior 

  

Preço a alterar 

Indicação do preço que irá sofrer alterações 

  

Alterar preço por 

Poderá alterar o preço do artigo em termos gerais ou por tamanho 

  

Utilizar preços 

Indicação se a alteração irá incidir sobre os preços com ou sem impostos incluídos. 
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Alterar margem fixa c/ base nas margens atuais dos artigos 

Esta opção é em tudo semelhante à opção Alterar Preços de Venda Base mas é usada a 

margem do artigo para o cálculo da nova margem dos artigos: 

  

Margem a alterar 

Indicação da margem a alterar 

  

Alterar margem por 

Poderá alterar o preço do artigo em termos gerais ou por tamanho 

Alterar margem fixa c/ base nas margens das famílias 

Esta opção é em tudo semelhante à anterior mas é usada a margem das famílias. 

  

  

Relatórios de Stock 

Poderá consultar os documentos de stock registados gerando um destes relatórios.  

  

Estes mapas poderão ser personalizados, para mais informações relativamente à configuração de 

relatórios consulte Configuração de Relatórios. 
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Contas Correntes 

Documentos de contas correntes 

Os registos em c/c correspondem a documentos registados na aplicação, podendo no entanto ser 

útil um registo direto no c/c. 

No menu funcional Contas Correntes está disponível a movimentação direta em c/c de clientes, 

fornecedores, vendedores, outros devedores/credores e bancos. 

  

Para cada registo em c/c está associado um documento, ou seja, ainda que sejam efetuados 

registos diretos no c/c será criado um documento relativo a ele - Notas de Lançamento.  

  

Neste menu está ainda disponível o processamento de comissões de vendedores.  

  

Movimentos de Clientes 

Os registos em c/c de cliente poderão ser resultantes da emissão de uma fatura de venda, um 

recibo, uma nota de crédito, etc, ou podem ser manualmente lançados no c/c 

  

No lançamento manual em c/c deverá ter em atenção os seguintes campos: 

  

Cliente 

Identificação do c/c 

  

Tipo de conta 

Indicação dos tipos de conta a ter em conta para a visualização do  documentos 

  

Saldo 

Saldo do c/c (campo não editável, calculado automaticamente) 

  

Moeda 

Moeda relativa aos registos no c/c 

  

Visto 

Marca de registo conferido 

  

Número 

Número identificativo do registo 

  

Data Doc. 

Data do movimento 

  

Data Venc. 

Data de vencimento 
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Série 

Série do documento 

  

Documento 

Sigla do documento a que diz respeito o movimento 

Apenas se apresentam disponíveis os documentos configurados para movimentar o c/c 

selecionado. 

  

Número Doc. 

Número do documento a que diz respeito o movimento 

  

Prestação 

Identificação da prestação quando usado pagamento em prestações 

  

Doc. Interno 

Identificação do documento para a entidade em questão 

  

Tipo de conta 

Tipo de conta do cliente 

  

Descrição Documento 

Nome do documento a que diz respeito o movimento 

  

Total Doc. 

Total do movimento 

  

Moeda 

Moeda em que é efetuado o registo 

  

Tipo 

Comportamento do registo em c/c (débito, crédito, ambos) 

  

Poderá usar os botões  de adição e subtração para, respetivamente, inserir ou eliminar o 

documento. 

Estes  botões  estarão unicamente acess íveis  para  documentos  criados  nesta  opção. 

  

Movimentos de Fornecedores 

Além dos registos resultantes da introdução de documentos de compra na aplicação, no c/c de 

fornecedor poderão constar registos lançados diretamente pelo utilizador 

  

No lançamento manual em c/c deverá ter em atenção os seguintes campos: 

  

Fornecedor 

Identificação do c/c 
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Tipo de conta 

Indicação dos tipos de conta a ter em conta para a visualização do  documentos 

  

Saldo 

Saldo do c/c (campo não editável, calculado automaticamente) 

  

Moeda 

Moeda relativa aos registos no c/c 

  

Visto 

Marca de registo conferido 

  

Número 

Número identificativo do registo 

  

Data Doc. 

Data do movimento 

  

Data Venc. 

Data de vencimento 

  

Série 

Série do documento 

  

Documento 

Sigla do documento a que diz respeito o movimento 

Apenas se apresentam disponíveis os documentos configurados para movimentar o c/c 

selecionado.  

  

Número Doc. 

Número do documento a que diz respeito o movimento 

  

Prestação 

Identificação da prestação quando usado pagamento em prestações 

  

Doc. Interno 

Identificação do documento para a entidade em questão 

  

Tipo de conta 

Tipo de conta do fornecedor 

  

Descrição Documento 

Nome do documento a que diz respeito o movimento 

  

Total Doc. 

Total do movimento 
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Moeda 

Moeda em que é efetuado o registo 

  

Tipo 

Comportamento do registo em c/c (débito, crédito, ambos) 

  

Poderá usar os botões de adição e subtração para, respetivamente, inserir ou eliminar o 

documento. 

Estes  botões  estarão unicamente acess íveis  para  documentos  criados  nesta  opção.  

  

  

  

Movimentos de Outros Devedores/Credores 

Além das entidades clientes e fornecedores, poderá haver a necessidade de gerir o c/c de outros 

devedores e credores. No processo de registo de movimentos diretamente no c/c deverá ter em 

atenção os seguintes campos: 

  

Dev/Cred 

Identificação do c/c 

  

Tipo de conta 

Indicação dos tipos de conta a ter em conta para a visualização do  documentos 

  

Saldo 

Saldo do c/c (campo não editável, calculado automaticamente) 

  

Moeda 

Moeda relativa aos registos no c/c 

  

Visto 

Marca de registo conferido 

  

Número 

Número identificativo do registo 

  

Data Doc. 

Data do movimento 

  

Data Venc. 

Data de vencimento 

  

Série 

Série do documento 
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Documento 

Sigla do documento a que diz respeito o movimento 

Apenas se apresentam disponíveis os documentos configurados para movimentar o c/c 

selecionado.  

  

Número Doc. 

Número do documento a que diz respeito o movimento 

  

Prestação 

Identificação da prestação quando usado pagamento em prestações 

  

Doc. Interno 

Identificação do documento para a entidade em questão 

  

Tipo de conta 

Tipo de conta do fornecedor 

  

Descrição Documento 

Nome do documento a que diz respeito o movimento 

  

Total Doc. 

Total do movimento 

  

Moeda 

Moeda em que é efetuado o registo 

  

Tipo 

Comportamento do registo em c/c (débito, crédito, ambos) 

  

Poderá usar os botões de adição e subtração para, respetivamente, inserir ou eliminar o 

documento. 

Estes  botões  estarão unicamente acess íveis  para  documentos  criados  nesta  opção.  

  

  

  

Movimentos de Vendedores 

Além dos valores resultantes do processamento de comissões, por exemplo, poderá ser útil o 

registo de despesas dos funcionários, eventuais adiantamentos monetários, etc... 

No processo de registo direto em c/c deverá ter em atenção os seguintes campos: 

  

Vendedor 

Identificação do c/c 
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Tipo de conta 

Indicação dos tipos de conta a ter em conta para a visualização do  documentos 

  

Saldo 

Saldo do c/c (campo não editável, calculado automaticamente) 

  

Moeda 

Moeda relativa aos registos no c/c 

  

Visto 

Marca de registo conferido 

  

Número 

Número identificativo do registo 

  

Data Doc. 

Data do movimento 

  

Data Venc. 

Data de vencimento 

  

Série 

Série do documento 

  

Documento 

Sigla do documento a que diz respeito o movimento 

Apenas se apresentam disponíveis os documentos configurados para movimentar o c/c 

selecionado.  

  

Número Doc. 

Número do documento a que diz respeito o movimento 

  

Prestação 

Identificação da prestação quando usado pagamento em prestações 

  

Doc. Interno 

Identificação do documento para a entidade em questão 

  

Tipo de conta 

Tipo de conta do vendedor 

  

Descrição Documento 

Nome do documento a que diz respeito o movimento 

  

Total Doc. 

Total do movimento 
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Moeda 

Moeda em que é efetuado o registo 

  

Tipo 

Comportamento do registo em c/c (débito, crédito, ambos) 

  

Poderá usar os botões  de adição e subtração para, respetivamente, inserir ou eliminar o 

documento. 

Estes  botões  estarão unicamente acess íveis  para  documentos  criados  nesta  opção.  

  

  

Processamento de Comissões 

Aqui são efetuados os cálculos para pagamento das comissões aos vendedores mediante as 

vendas registadas e os planeamentos parametrizados no sistema. 

  

O processamento poderá ser feito para um determinado período tendo em conta os documentos 

emitidos (ou vencidos) nesse intervalo de datas. Uma vez processadas as comissões e gravado 

esse mesmo processamento, será automaticamente efetuado o registo no c/c do vendedor, para 

que possa então proceder à emissão do recibo aquando pagamento efetivo da comissão. 

  

Todo este processo pressupõe algumas configurações prévias, para mais informações consulte 

Comissões de Vendedores 

  

  

  

  

Movimentos de Bancos 

Para uma boa gestão do c/c bancário deverá ter em atenção os seguintes campos: 

  

Conta bancária 

Identificação da conta bancária (banco e conta) 

  

Moeda 

Moeda em que será emitido o documento (preenchido automaticamente de acordo com o registo 

da zona) 

  

Saldo 

Informação do saldo de c/c da conta bancária (campo não editável) 

  

Série 

Série para lançamento do documento 
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Número 

Número do documento 

  

Data Doc 

Data de emissão do documento. Por padrão será assumida a data de sistema 

  

Data Venc. 

Data de vencimento do documento 

  

Núm. desc. 

Código do descritivo 

  

Doc. interno 

Identificação do documento interno 

  

Documento 

Descrição do documento 

  

Descritivo 

Descrição do descritivo 

  

Total doc. 

Valor total do documento. 

  

Moeda 

Moeda em que será emitido o documento 

  

Tipo 

Sentido do documento: débito ou crédito 

  

Os documentos registados na aplicação que movimentem a conta corrente bancária, serão 

mostrados neste ecrã. Para inserir manualmente outros documentos, deverá usar os campos de 

introdução abaixo. Para além dos campos atrás referidos deverão ainda ser preenchidas as 

seguintes informações: 

  

Entidade 

Identificação da entidade: Cliente, Fornecedor, Vendedor, Banco, Devedor/Credor 

  

Método 

Tipo de transação a que diz respeito o documento 

  

Categoria 

Classificação do movimento bancário associado ao documento. 

  

Poderá usar os botões de adição e subtração para, respetivamente, inserir ou eliminar o 

documento. 
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Estes  botões  estarão unicamente acess íveis  para  docume ntos  criados  nesta  opção. 

  

Poderá ainda efetuar a repartição do valor do documento pelas diversas categorias bancárias. 

Notas de Lançamento 

Documento 

Identificação do documento a emitir 

  

Nº 

Série e número do documento 

A série e numeração de documentos é pré-definida devendo ser respeitada. 

  

Data 

Data de emissão do documento. Por padrão será assumida a data de sistema 

Não devem ser emitidos documentos com data anterior aos já emitidos.  

  

Hora 

Hora de emissão do documento. Por padrão será assumida a hora de sistema 

  

Cliente ou Fornecedor ou Vendedor ou Dev./Cred. 

Identificação da entidade, consoante o c/c afetado 

  

Cont. 

Número de identificação fiscal da entidade (preenchido automaticamente de acordo com o registo 

da ficha da entidade) 

Usando o botão será possível obter os dados da entidade obtidos em através do s ite http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/. 

Para  a lém dos dados obtidos no site, serão a inda inferidos  pela  apl icação, o Dis tri to e o  Concelho da  entidade, tendo em 

cons ideração os dados  da  morada. Este botão estará  unicamente ativo se não for indicado qualquer código de cl iente.  

Vendedor 

Identificação do vendedor (preenchido automaticamente de acordo com o registo da ficha da 

entidade) 

  

Caixa 

Identificação do caixa movimentado 

  

Tipo de conta 

Indicação dos tipos de conta a ter em conta para a visualização do  documentos 

  

Montante do documento 

Valor do documento 

  

Moeda 

Moeda em que será emitido o documento (preenchido automaticamente de acordo com o registo 

da zona) 
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Taxa 

Imposto a aplicar 

  

Tipo de conta 

Indicação do tipo de conta onde será lançado o documento. 

  

Pagamento 

Tipo de pagamento 

  

Data Vencimento 

Data de vencimento do documento (calculado automaticamente de acordo com a data de emissão 

e tipo de pagamento indicados) 

  

V/ Refª/Doc.Forn. 

Identificação do documento perante uma entidade 

Nas notas de lançamento de fornecedor, para além do campo V/Refª pode indicar o documento 

de fornecedor (campo Doc. Forn.). Por padrão, nas notas de lançamento de fornecedor será 

sugerido o preenchimento do campo Doc.Forn. e, sempre que possível, a informação registada 

no campo V/Refª será transformada para Doc. Forn 

  

Observações 

Informação adicional relativa ao documento 

  

Valor da comissão 

Este campo será unicamente mostrado em documentos de clientes que processem comissões  

  

Relatórios de Contas Correntes 

Poderá ter uma visão geral dos registos efetuados em cada c/c gerando um dos mapas aqui 

disponibilizados. 

  

Estes mapas poderão ser personalizados, para mais informações relativamente à configuração de 

relatórios consulte Configuração de Relatórios. 
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Tesouraria 

No menu funcional Tesouraria poderá proceder ao registo de pagamentos às diversas entidades, 

emissão do ficheiro SEPA, impressão de cheques em série e ainda gerir os registos em caixa, 

nomeadamente saídas e entradas em caixa, aberturas, fechos e depósitos. 

Recebimentos de Clientes 

No registo de recibos deverá ter em atenção os campos: 

  

  

Documento 

Identificação do documento a emitir 

  

Nº 

Série e número do documento 

A série e numeração de documentos  é pré -definida  devendo ser respeitada  

Data 

Data de emissão do documento. Por padrão será assumida a data de sistema 

  

Hora 

Hora de emissão do documento. Por padrão será assumida a hora de sistema 

  

Cliente 

Identificação da entidade 

  

Contribuinte 

Número de identificação fiscal 

Usando o botão  será  poss ível  obter os  dados  da  entidade obtidos  em através  do s i te 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/. Para além dos dados obtidos no s ite, serão ainda inferidos pela aplicação, o Distrito e 

o Concelho da entidade, tendo em consideração os dados da morada. Este botão estará  unicamente ativo s e não for indicado 

qualquer código de cl iente. 

  

Saldo 

Informação do saldo de c/c da entidade (campo não editável) 

  

Vendedor 

Identificação do vendedor (preenchido automaticamente de acordo com o registo da ficha da 

entidade) 

  

Caixa 

Caixa onde será registada o recebimento do cliente 

  

Desc. Pag. 

Download @ www.idnet.pt | suporte@idnet.pt

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/


 

  303 / 653 
 

Desconto de pagamento a aplicar 

  

Tipos de conta 

Indicação dos tipos de conta a considerar para a exibição dos pendentes 

  

  

Visto 

Marca de documentos para liquidação 

  

Documento 

Nome do documento a liquidar 

  

Série 

Série do documento a liquidar 

  

Número Doc. 

Número do documento a liquidar 

  

Prestação 

Identificação da prestação quando usado pagamento em prestações 

Para mais informações relativamente a pagamentos em prestações consulte Tipos de Pagamento 

  

Data Doc. 

Data de emissão do documento a liquidar 

  

Data Venc. 

Data de vencimento do documento a liquidar 

  

Dias 

Número de dias desde a data de vencimento do documento a liquidar 

  

Valor Doc. 

Total do documento a liquidar 

  

Moeda 

Moeda em que foi emitido o documento a liquidar 

  

Pendente 

Valor pendente de liquidação do documento a liquidar 

  

A Liquidar 

Valor a liquidar 

  

IRS Retido 

Valor de retenção na fonte 

  

%Desc. 
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Percentagem de desconto aplicado 

  

Desconto 

Desconto em valor aplicado 

  

Total Bruto 

Total bruto do documento 

  

Diferença Cambial 

Valor relativo à alteração de câmbio da moeda desde a emissão do documento liquidado 

  

Outros Valores 

Excedente pago 

  

Total a Pagar 

Total liquidado 

  

Moeda 

Moeda em que é emitido o documento 

  

Observações 

Informação adicional relativa ao documento 

  

A liquidação de um documento poderá ser efetuada de várias formas: 

  

 Clique na coluna Visto para seleção do pendente a liquidar 

 Com o pendente selecionado, usar a barra de espaço do teclado para seleção do 

pendente 

 Selecionar o pendente e, na coluna A Liquidar, indicar o valor a liquidar (valor total ou 

parcial) 

Ecrã de pagamento 

Caso o documento esteja configurado para registar em caixa, poderá, dependendo da 

configuração pré-definida, ser apresentado o ecrã de pagamento, aquando finalização do 

documento. 

Para  mais  informações  relativamente a  esta  parametrização, consulte Configuração de Postos  

  

Modalidade / Total 

Lista com as modalidades de pagamento existentes na empresa e o valor já entregue para cada 

modalidade 

  

Caixa 

Caixa onde será registado o pagamento 

  

Pagamento em 
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Moeda para pagamento 

  

Valor entregue 

Total entregue (campo não editável e corresponde ao valor entregue em cada uma das 

modalidade de pagamento) 

  

Total 

Total entregue de todas as modalidades de pagamento (campo não editável) 

  

Selecione a modalidade de pagamento e digite o valor. 

Repita o processo para as restantes modalidades, caso sejam usadas, até perfazer o total do 

documento. 

Se a modalidade for Cheque 

Deverá neste caso preencher os dados do cheque: 

  

Número 

Número do cheque 

  

Banco 

Banco relativo ao cheque 

  

Data 

Data do cheque 

  

Valor 

Valor do cheque 

Se a modalidade de pagamento for Letra 

Deverá preencher os dados relativos à letra: 

  

Saque Nº 

Identificação da letra 

  

Data de emissão 

Data de emissão da letra. Este campo assume a data do pagamento e não pode ser alterado 

  

Data de vencimento 

Data de vencimento da letra 

  

Sacado 

Nesta área deverá indicar os dados do sacado, nomeadamente a conta de domiciliação e o NIB 

  

Sacador 

Informação do sacador, nomeadamente banco e NIB da conta. 
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Encargos suportados por 

Indicação da entidade que será responsável pelos encargos da letra: Fornecedor ou Empresa 

  

Avalista 

Pessoa responsável pela garantia de pagamento da letra 

  

Observações 

Campo livre de introdução de texto 

  

Código do imposto de selo 

Código do imposto de selo a aplicar à letra 

Código definido nos  parâmetros  da  apl icação - campo Imposto de selo a aplicar a juros. 

  

Valor da letra 

Valor da letra 

  

Taxa 

Valor da taxa do código de imposto de selo a aplicar 

Se modalidade for Transferência bancária 

Deverá indicar os dados da conta: 

  

Conta ordenante 

Identificação da conta da empresa 

  

Conta beneficiária 

Identificação da conta do fornecedor 

  

NIB beneficiário 

NIB da conta do fornecedor 

  

Referência 

Referência da transferência bancária 

  

Data valor 

Data efetiva da transferência. 

Ecrã de troco 

Caso o valor entregue seja superior ao total a pagar, poderá, dependendo da configuração pré-

definida, ser apresentado o ecrã de troco, aquando finalização do documento. 

O ecrã de troco será apresentado durante o tempo pré-definido nos parâmetros da aplicação ou 

até que o utilizador prima a tecla Esc 

  

Valor a Pagar 
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Total a pagar do documento 

  

Valor Entregue 

Total entregue como pagamento 

  

Valor de Troco 

Diferença entre total do documento e valor entregue 

  

Pagamentos a Fornecedores 

No registo de pagamentos a fornecedores deverá ter em atenção os seguintes dados: 

  

Documento 

Identificação do documento a emitir 

  

Nº 

Série e número do documento 

A série e numeração de documentos é pré-definida devendo ser respeitada 

  

Data 

Data de emissão do documento. Por padrão será assumida a data de sistema 

  

Hora 

Hora de emissão do documento. Por padrão será assumida a hora de sistema 

  

Fornecedor 

Identificação da entidade 

  

Contribuinte 

Número de identificação fiscal da entidade (preenchido automaticamente de acordo com o registo 

da ficha da entidade) 

Usando o botão  será  poss ível  obter os  dados  da  entidade obtidos  em através  do s i te 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/. Para além dos dados obtidos no s ite, serão ainda inferidos pela aplicação, o Distrito e 

o Concelho da entidade, tendo em consideração os dados da morada. Este botão estará  unicamente ativo se não for indicado 

qualquer código de cl iente. 

  

Nº Doc. Fornecedor 

Número de documento emitido pelo fornecedor 

  

Data pag. Fornecedor 

Data em que o pagamento foi efetuado 

  

Saldo 

Informação do saldo de c/c da entidade (campo não editável) 

  

Download @ www.idnet.pt | suporte@idnet.pt

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/


 

  308 / 653 
 

Caixa 

Caixa onde será registada o pagamento ao fornecedor 

  

Desc. Pag. 

Desconto de pagamento a aplicar 

  

Tipos de conta 

Indicação dos tipos de conta a considerar para a exibição dos pendentes 

  

Visto 

Marca de documentos para liquidação 

  

Doc 

Sigla do documento a liquidar 

  

Série 

Série do documento a liquidar 

  

Número Doc. 

Número do documento a liquidar 

  

Doc. Fornecedor 

Número do fornecedor para o documento a liquidar 

  

Prestação 

Identificação da prestação quando usado pagamento em prestações 

  

Data Doc. 

Data de emissão do documento a liquidar 

  

Data Venc. 

Data de vencimento do documento a liquidar 

  

Dias 

Número de dias desde a data de vencimento do documento a liquidar 

  

Valor Doc. 

Total do documento a liquidar 

  

Moeda 

Moeda em que foi emitido o documento a liquidar 

  

Pendente 

Valor pendente de liquidação do documento a liquidar 

  

A Liquidar 

Valor a liquidar 
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IRS Retido 

Valor de retenção na fonte 

  

%Desc. 

Percentagem de desconto aplicado 

  

Desconto 

Desconto em valor aplicado 

  

Total Bruto 

Total bruto do documento 

  

Diferença Cambial 

Valor relativo à alteração de câmbio da moeda desde a emissão do documento liquidado 

  

Outros Valores 

Excedente pago 

  

Total a Pagar 

Total liquidado 

  

Moeda 

Moeda em que é emitido o documento 

  

Calcular desconto baseado no valor líquido dos documentos 

Esta opção permite ao utilizador calcular o desconto com base no valor líquido dos documentos, 

isto é, ao valor sem impostos. 

  

Observações 

Informação adicional relativa ao documento 

  

  

A liquidação de um documento poderá ser efetuada de várias formas: 

  

 Clique na coluna Visto para seleção do pendente a liquidar 

 Com o pendente selecionado, usar a barra de espaço do teclado para seleção do 

pendente 

 Selecionar o pendente e, na coluna A Liquidar, indicar o valor a liquidar (valor total ou 

parcial) 

Ecrã de pagamento 

Caso o documento esteja configurado para registar em caixa, poderá, dependendo da 

configuração pré-definida, ser apresentado o ecrã de pagamento, aquando finalização do 

documento. 
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Modalidade / Total 

Lista com as modalidades de pagamento existentes na empresa e o valor já entregue para cada 

modalidade 

  

Caixa 

Caixa onde será registado o pagamento 

  

Pagamento em 

Moeda para pagamento 

  

Valor entregue 

Total entregue (campo não editável e corresponde ao valor entregue em cada uma das 

modalidade de pagamento) 

  

Total 

Total entregue de todas as modalidades de pagamento (campo não editável) 

  

  

Selecione a modalidade de pagamento e digite o valor. 

Repita o processo para as restantes modalidades, caso sejam usadas, até perfazer o total do 

documento. 

Se a modalidade for Cheque 

Deverá neste caso preencher os dados do cheque: 

  

Número 

Número do cheque 

  

Banco 

Banco relativo ao cheque 

  

Data 

Data do cheque 

  

Valor 

Valor do cheque 

Se a modalidade de pagamento for Letra 

Deverá preencher os dados relativos à letra: 

  

Saque Nº 

Identificação da letra 

  

Data de emissão 

Data de emissão da letra. Este campo assume a data do pagamento e não pode ser alterado 
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Data de vencimento 

Data de vencimento da letra 

  

Sacado 

Nesta área deverá indicar os dados do sacado, nomeadamente a conta de domiciliação e o NIB 

  

Sacador 

Informação do sacador, nomeadamente banco e NIB da conta. 

  

Encargos suportados por 

Indicação da entidade que será responsável pelos encargos da letra: Cliente ou Empresa 

  

Avalista 

Pessoa responsável pela garantia de pagamento da letra 

  

Observações 

Campo livre de introdução de texto 

  

Código do imposto de selo 

Código do imposto de selo a aplicar à letra 

Código definido nos  parâmetros  da  apl icação, campo Imposto de sel o a  apl icar a  juros . 

  

Valor da letra 

Valor da letra 

  

Taxa 

Valor da taxa do código de imposto de selo a aplicar 

Se modalidade for Transferência bancária 

Deverá indicar os dados da conta: 

  

Conta ordenante 

Identificação da conta da empresa 

  

Conta beneficiária 

Identificação da conta do fornecedor 

  

NIB beneficiário 

NIB da conta do fornecedor 

  

Referência 

Referência da transferência bancária 

  

Data valor 
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Data efetiva da transferência. 

Ecrã de troco 

Caso o valor entregue seja superior ao total a pagar, poderá, dependendo da configuração pré-

definida, ser apresentado o ecrã de troco, aquando finalização do documento. 

O ecrã de troco será apresentado durante o tempo pré-definido nos paâãmetros da aplicação, ou 

até que o utilizador prima a tecla Esc. 

  

Valor a Pagar 

Total a pagar do documento 

  

Valor Entregue 

Total entregue como pagamento 

  

Valor de Troco 

Diferença entre total do documento e valor entregue 

Pagamentos a Vendedores 

Em sistemas onde há lugar ao processamento de comissões, deverão ser emitidos os 

pagamentos a vendedores de forma a haver um controle efetivo dos c/c.  No registo destes 

recibos deverão ser considerados os seguintes dados: 

  

Documento 

Identificação do documento a emitir 

  

Nº 

Série e número do documento 

 A série e numeração de documentos é pré-definida devendo ser respeitada. 

  

Data 

Data de emissão do documento. Por padrão será assumida a data de sistema 

Não devem ser emitidos documentos com data anterior aos já emitidos.  

Hora 

Hora de emissão do documento. Por padrão será assumida a hora de sistema 

  

Vendedor 

Identificação da entidade 

  

Cont. 

Número de identificação fiscal da entidade (preenchido automaticamente de acordo com o registo 

da ficha da entidade) 

Usando o botão será possível obter os dados da entidade obtidos em através do s ite http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/. 

Para  a lém dos dados obtidos no site, serão a inda inferidos  pela  apl icação, o Dis tri to e o Concelho da  entidade, tendo em 

cons ideração os dados  da  morada. Este botão estará  unicamente ativo se não for indicado qualquer código de cl iente.  
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Saldo 

Informação do saldo de c/c da entidade (campo não editável) 

  

Vendedor 

Identificação do vendedor (preenchido automaticamente de acordo com o registo da ficha da 

entidade) 

  

Caixa 

Caixa onde será registada o recebimento do cliente 

  

Desc. Pag. 

Desconto de pagamento a aplicar 

  

Tipos de conta 

Indicação dos tipos de conta a considerar para a exibição dos pendentes 

  

Visto 

Marca de documentos para liquidação 

  

Documento 

Nome do documento a liquidar 

  

Série 

Série do documento a liquidar 

  

Número Doc. 

Número do documento a liquidar 

  

Prestação 

Identificação da prestação quando usado pagamento em prestações 

  

Data Doc. 

Data de emissão do documento a liquidar 

  

Data Venc. 

Data de vencimento do documento a liquidar 

  

Dias 

Número de dias desde a data de vencimento do documento a liquidar 

  

Valor Doc. 

Total do documento a liquidar 

  

Moeda 

Moeda em que foi emitido o documento a liquidar 

  

Pendente 
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Valor pendente de liquidação do documento a liquidar 

  

A Liquidar 

Valor a liquidar 

  

IRS Retido 

Valor de retenção na fonte 

  

%Desc. 

Percentagem de desconto aplicado 

  

Desconto 

Desconto em valor aplicado 

  

Total Bruto 

Total bruto do documento 

  

Diferença Cambial 

Valor relativo à alteração de câmbio da moeda desde a emissão do documento liquidado 

  

Outros Valores 

Excedente pago 

  

Total a Pagar 

Total liquidado 

  

Moeda 

Moeda em que é emitido o documento 

  

Observações 

Informação adicional relativa ao documento 

  

A liquidação de um documento poderá ser efetuada de várias formas: 

  

 Clique na coluna Visto para seleção do pendente a liquidar 

 Com o pendente selecionado, usar a barra de espaço do teclado para seleção do 

pendente 

 Selecionar o pendente e, na coluna A Liquidar, indicar o valor a liquidar (valor total ou 

parcial) 

  

  

Pagamento a Outros Devedores/Credores 

A aplicação disponibiliza por padrão um documento para liquidação dos pendentes em c/c - OPG  

No registo deste documento deverá ter em consideração: 
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Documento 

Identificação do documento a emitir 

  

Nº 

Série e número do documento 

A série e numeração de documentos é pré-definida devendo ser respeitada. 

  

Data 

Data de emissão do documento. Por padrão será assumida a data de sistema 

  

Hora 

Hora de emissão do documento. Por padrão será assumida a hora de sistema 

  

Dev./Credor. 

Identificação da entidade 

  

Contribuinte 

Número de identificação fiscal da entidade (preenchido automaticamente de acordo com o registo 

da ficha da entidade) 

Usando o botão será possível obter os dados da entidade obtidos em através do s i te http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/. 

Para  a lém dos dados obtidos no site, serão a inda inferidos  pela  apl icação, o Dis tri to e o Concelho da  entidade, tendo em 

cons ideração os dados  da  morada. Este botão estará  unicamente ativo se não for indicado qualquer código de cl iente.  

  

Saldo 

Informação do saldo de c/c da entidade (campo não editável) 

  

Caixa 

Caixa onde será registada o pagamento ao outro devedor/credor 

  

Desc. Pag. 

Desconto de pagamento a aplicar 

  

Tipos de conta 

Indicação dos tipos de conta a considerar para a exibição dos pendentes 

  

Visto 

Marca de documentos para liquidação 

  

Doc 

Sigla do documento a liquidar 

  

Série 

Série do documento a liquidar 

  

Número Doc. 
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Número do documento a liquidar 

  

Doc. Fornecedor 

Número do fornecedor para o documento a liquidar 

  

Prestação 

Identificação da prestação quando usado pagamento em prestações 

  

Data Doc. 

Data de emissão do documento a liquidar 

  

Data Venc. 

Data de vencimento do documento a liquidar 

  

Dias 

Número de dias desde a data de vencimento do documento a liquidar 

  

Valor Doc. 

Total do documento a liquidar 

  

Moeda 

Moeda em que foi emitido o documento a liquidar 

  

Pendente 

Valor pendente de liquidação do documento a liquidar 

  

A Liquidar 

Valor a liquidar 

  

IRS Retido 

Valor de retenção na fonte 

  

%Desc. 

Percentagem de desconto aplicado 

  

Desconto 

Desconto em valor aplicado 

  

Total Bruto 

Total bruto do documento 

  

Diferença Cambial 

Valor relativo à alteração de câmbio da moeda desde a emissão do documento liquidado 

  

Outros Valores 

Excedente pago 
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Total a Pagar 

Total liquidado 

  

Moeda 

Moeda em que é emitido o documento 

  

Calcular desconto baseado no valor líquido dos documentos 

Esta opção permite ao utilizador calcular o desconto com base no valor líquido dos documentos, 

isto é, ao valor sem impostos. 

  

Observações 

Informação adicional relativa ao documento 

  

A liquidação de um documento poderá ser efetuada de várias formas: 

  

 Clique na coluna Visto para seleção do pendente a liquidar 

 Com o pendente selecionado, usar a barra de espaço do teclado para seleção do 

pendente 

 Selecionar o pendente e, na coluna A Liquidar, indicar o valor a liquidar (valor total ou 

parcial) 

  

  

Transferência Bancária / Suporte Magnético 

Nesta opção poderá proceder à geração do ficheiro SEPA  

  

O ecrã de introdução é semelhante aos restantes ecrãs de movimentação da aplicação: 

  

Série / Nº documento / Data 

Identificação do documento 

  

Documento 

Documento usado para a liquidação. Serão disponibilizados neste campo todos os documentos de 

pagamento (clientes ou fornecedores) que efetuem Saída de caixa. 

  

Data valor 

Data valor inserida no momento da liquidação por transferência bancária. Se esta data for definida 

(campo Data valor preenchido, serão mostradas todas as liquidações com essa data valor; caso 

este campo não se encontre preenchido, serão mostradas para marcação todas as liquidações 

que ainda não tenham sido exportadas para o ficheiro SEPA. 

  

Dia transferência 

Dia em que a transferência será efetuada; é sempre considerado o próximo dia.  

  

Se a data de sistema for 28-01-2017, ao indicar dia 02, no ficheiro SEPA criado será indicado o dia 

02-02-2017. 
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Se a data valor for preenchida, será essa a data considerada para a geração do ficheiro, não 

sendo possível preencher o Dia da transferência. 

  

Resume 

Esta opção permite indicar se, para cada entidade, será exportada uma única linha no ficheiro 

SEPA com o valor global; caso não se encontre marcada, será gerada uma linha por cada 

movimento de liquidação por transferência bancária gerado na aplicação. 

  

Transação urgente 

Indicação para o banco que se trata de uma transação que deve ser tratada com carácter de 

urgência. 

  

Tipo de ficheiro 

Este campo indica o formato de ficheiro que será gerado; apenas a opção SEPA se encontra 

disponível. 

  

Exportar para 

Diretoria onde será gerado o ficheiro SEPA. 

  

Banco 

Indicação do banco indicado no ecrã da transferência bancária aquando do pagamento. 

  

Conta bancária / designação da conta bancária 

Número e descrição da conta bancária pertencente ao banco indicado no campo anterior. 

  

Uma vez confirmado o banco e a conta bancária, serão carregados para a grelha todos os 

documentos de pagamento efetuados por transferência bancária. Serão carregados os 

documentos: 

  

Cuja Data Valor indicada no momento de criação da transferência bancária seja igual à Data 

Valor indicada neste ecrã 

  

Ou 

  

Com qualquer data valor se o campo Data Valor deste ecrã não for preenchido 

Serão unicamente mostradas as transferências bancárias criadas em Euros e que contenham 

Swift. 

  

Deverão ser selecionados os documentos a incluir no ficheiro de transferência bancária usando 

para isso o rato e marcando a coluna Sel ou então usando a barra de espaços.  

  

Uma vez indicados os documentos deverá clicar em Finalizar para gravar o documento. 

  

Poderá optar por criar o ficheiro de suporte magnético posteriormente; para tal, deverá editar o 

documento e clicar no botão Exportar. 
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Impressão de Cheques 

Por vezes poderá ser útil proceder à impressão de vários cheques (impressão em série) para 

liquidações anteriormente registadas e às quais, no momento da liquidação, não se associou o 

número do cheque. 

  

Independentemente da opção Obriga a preencher dados do cheque presente na configuração 

das modalidades de pagamento, o número do cheque não é campo de preenchimento obrigatório 

na liquidação dos documentos de compra; no entanto, na liquidação de documentos de venda nos 

documentos de liquidação o comportamento mantém-se, isto é, para a liquidação dos documentos 

de venda, caso a opção se encontre marcada, será obrigatória a inserção dos dados do cheque. 

  

Data inicial / Data final 

Data inicial e data final dos cheques (data inserida no campo Data do ecrã dos Dados do 

cheque) 

  

Já impressos 

Caso pretenda carregar os cheques já impressos, deverá marcar esta opção. 

  

Conta bancária 

Nesta área deverá selecionar o banco e a conta bancária para os cheques. 

  

Através do botão Carregar, poderá carregar para o ecrã os cheques existentes para o 

banco/conta bancária  e datas selecionadas  

  

Número 1º Cheque 

Primeiro número de cheque a ser emitido. 

  

Marcar todos 

Este botão permite marcar todos os cheques, atribuindo-lhes um número de cheque sequencial 

tendo em consideração o número do primeiro cheque. 

  

Renumerar selecionados 

Esta opção permite renumerar os cheques selecionado tendo em consideração o número do 

primeiro cheque. 

  

O utilizador poderá decidir a ordem pela qual os cheques serão impressos; para tal, indique o 

primeiro número de cheque (campo Número 1º Cheque) e de seguida selecione cada um dos 

cheques. 

      

Uma vez selecionados os cheques e definidos os seus números, poderá usar uma das seguintes 

funções: 

  

Ver antes 

Imprimir 
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Deverá  existir um modelo de impressão de cheques. Para mais informações acerca da configuração de layouts, por favor consulte 

Al terar modelos  de impressão 

  

Poderá ainda inserir manualmente o número de cheque; para tal, selecione a linha e, no campo 

NºCheque, insira o número pretendido.  

Caso seja inserido um número de cheque já existente, aquando da impressão ou pré-visualização 

será apresentada mensagem ao utilizador.  

      

Cabe ao utilizador decidir se pretende atribuir esses números de cheques aos pagamentos. 

  

Uma vez impressos os cheques, os números de cheques aqui inseridos, serão atualizados nos 

respetivos documentos: 

Imprimir 

Uma vez selecionados os cheques, ao clicar em  poderá selecionar a posição para impressão do 

primeiro cheque (clicando na área onde pretende que seja impresso o primeiro cheque, ficando a 

posição do primeiro cheque marcada a preto): 

Layout de cheques 

Estão disponíveis as seguintes variáveis para a impressão dos cheques:  

    

Data 

Data de emissão do cheque 

  

Extenso 

Valor por extenso do cheque 

  

LocalEmissao 

Local de emissão 

  

Valor 

Valor do cheque em numerário. 

  

Operações com Títulos 

Cheques pré-datados de clientes 

  

A modalidade de pagamento Cheque pré-datado é criada por padrão pela aplicação. 

  

É uma modalidade aplicada a recebimentos e pagamentos (ambos) que gera um pendente em 

c/c. No caso dos recebimentos será gerado um documento CHR Cheque Recebido e aquando 

pagamento um documento CHP Cheque Emitido.   
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Aquando emissão de um recebimento ou pagamento, selecionando a modalidade cheque pré-

datado será automaticamente apresentado o ecrã de detalhes do cheque para preenchimento dos 

respetivos dados. 
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Todos os processos e transações inerentes ao cheque pré-datado poderão ser geridos na 

aplicação, nomeadamente o desconto, depósito, devolução, etc… Trata-se das denominadas 

Operações com Títulos  

  

Por padrão, estão disponíveis as seguintes operações relativamente aos cheques pré-datados: 

  

Depósito (CDP) 

Devolução (CDV) 

Substituição de Cheque (CST) 

Desconto de Cheque (CDS) 

Devolução de Cheque em Descontado (CDD) 

Anulação de Cheque (CAN) 

  

Imaginemos o exemplo de um cheque recebido que foi apresentado ao banco para desconto, será 

então emitido o documento CDS Desconto de Cheque. 

  

Supondo que mais tarde o cheque é devolvido pelo banco… 

  

Deverá então ser registada essa devolução pelo documento CDD Devolução de Cheque 

Descontado, sendo acrescido ao valor do mesmo as despesas inerentes à devolução - campo Out. 

Despesas em rodapé. 

  

O cheque poderá então ser substituído por outro – CST Substituição de Cheque 

  

Será apresentado o ecrã de pagamento de forma a permitir a indicação do novo pagamento, 

nomeadamente novo cheque pré-datado… 

  

Será então iniciado um ciclo para este novo cheque… 

  

Letras a Receber  

  

A gestão de letras implica alguma parametrização… 

  

A modalidade de pagamento Letra é criada por padrão pela aplicação. 

  

Trata-se de uma modalidade aplicada a recebimentos e pagamentos (ambos) para a qual terá que 

ser definido um estado inicial. Por padrão encontra-se parametrizada como Aceite em carteira e 

Seu saque para recebimentos e pagamentos respetivamente. 
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Aquando emissão de um recebimento ou pagamento, selecionando a modalidade letra será 

automaticamente apresentado o ecrã de detalhes da letra para preenchimento. 

  

A letra assumirá o estado inicial definido na tabela de modalidades de pagamento – por padrão 

aceite em carteira ou seu saque, consoante se trate de um recebimento ou de um pagamento. 

  

Analisemos um exemplo de recebimento na modalidade letra… 

  

Ao confirmar o pagamento nesta modalidade será automaticamente apresentado o ecrã de detalhes 

da letra. Deverá ser definida a data de vencimento da letra, bem como as contas de domiciliação e 

para desconto. 

  

O valor de imposto de selo será  ca lculado automaticamente pela  apl icação.  

A letra é registada no tipo de conta Letras a Receber sendo o seu estado Aceite em carteira, de acordo com a  parametrização de 

estados  definida  na  configuração da  modal idade de pagamento.  

  

A partir daqui, poderão ser geridos todos os processos e transações inerentes à letra, desde o seu 

desconto, recâmbio, protesto, … Trata-se das denominadas Operações com Títulos  

  

Por padrão, estão disponíveis as seguintes operações relativamente às letras: 

  

Letras a pagar 

Pagamento (LPP) 

Reforma (LPR) 

Devolução (LPD) 

 Letras a receber 

Liquidação (LLQ) 

Cobrança (LCB) 

Devolução (LDV) 

Desconto (LDS) 

Regularização (LRG) 

Recâmbio (LRC) 

Protesto (LPT) 

Reforma (LRF) 

Reforma de Letra em Desconto (LRD) 

  

Além disso, existem documentos para simples mudança de estado das letras recebidas: 

  

Envio para Aceite (LEA) 

Receção do Aceite (LRA) 

Envio à Cobrança (LEC) 
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Anulação do envio à Cobrança (LAC) 

 Envio a Desconto (LED) 

Anulação do envio a Desconto (LAD) 

  

Dando seguimento ao exemplo anterior do recebimento da letra, a letra recebida está em carteira, 

imaginemos que próximo da data de vencimento foi colocada no banco para cobrança… 

     

Caso esteja parametrizada a comissão na configuração da conta bancária, será automaticamente 

assumida aquando cobrança da letra – campo Com  em rodapé 

Consulte Bancos  para  mais  informações  relativamente a  esta  configuração. 

  

A letra poderá então ser paga ou devolvida. Supondo que a letra é devolvida será então emitido o 

documento de devolução (LDV). 

    

A qualquer momento poderá consultar o estado das letras em Análise - Tesouraria - Operações 

com Títulos 

  

Consultando o c/c da entidade poderá ver todo o fluxo das operações da letra. 

  

Cheques pré-datados a fornecedores 

  

A modalidade de pagamento Cheque pré-datado é criada por padrão pela aplicação. 

  

É uma modalidade aplicada a recebimentos e pagamentos (ambos) que gera um pendente em 

c/c. No caso dos recebimentos será gerado um documento CHR Cheque Recebido e aquando 

pagamento um documento CHP Cheque Emitido. 
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Aquando emissão de um recebimento ou pagamento, selecionando a modalidade cheque pré-

datado será automaticamente apresentado o ecrã de detalhes do cheque para preenchimento dos 

respetivos dados. 

  

Todos os processos e transações inerentes ao cheque pré-datado poderão ser geridos na 

aplicação, nomeadamente o desconto, depósito, devolução, etc… Trata-se das denominadas 

Operações com Títulos  

  

Por padrão, estão disponíveis as seguintes operações relativamente aos cheques pré-datados: 

  

Depósito (CDP) 

Devolução (CDV) 

Substituição de Cheque (CST) 

Desconto de Cheque (CDS) 

Devolução de Cheque em Descontado (CDD) 

Anulação de Cheque (CAN) 

  

Imaginemos o exemplo de um cheque recebido que foi apresentado ao banco para desconto, será 

então emitido o documento CDS Desconto de Cheque. 
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Supondo que mais tarde o cheque é devolvido pelo banco… 

  

Deverá então ser registada essa devolução pelo documento CDD Devolução de Cheque 

Descontado, sendo acrescido ao valor do mesmo as despesas inerentes à devolução - campo Out. 

Despesas em rodapé. 

  

O cheque poderá então ser substituído por outro – CST Substituição de Cheque 

  

Será apresentado o ecrã de pagamento de forma a permitir a indicação do novo pagamento, 

nomeadamente novo cheque pré-datado… 

  

Será então iniciado um ciclo para este novo cheque… 

  

Letras a Pagar 

  

A gestão de letras implica alguma parametrização… 

  

A modalidade de pagamento Letra é criada por padrão pela aplicação. 

  

Trata-se de uma modalidade aplicada a recebimentos e pagamentos (ambos) para a qual terá que 

ser definido um estado inicial. Por padrão encontra-se parametrizada como Aceite em carteira e 

Seu saque para recebimentos e pagamentos respetivamente. 

  

Aquando emissão de um recebimento ou pagamento , selecionando a modalidade letra será 

automaticamente apresentado o ecrã de detalhes da letra para preenchimento. 

  

A letra assumirá o estado inicial definido na tabela de modalidades de pagamento – por padrão 

aceite em carteira ou seu saque, consoante se trate de um recebimento ou de um pagamento. 

  

Analisemos um exemplo de recebimento na modalidade letra… 

  

Ao confirmar o pagamento nesta modalidade será automaticamente apresentado o ecrã de detalhes 

da letra. Deverá ser definida a data de vencimento da letra, bem como as contas de domiciliação e 

para desconto. 

  

O valor de imposto de selo será  ca lculado automaticamente pela  apl icação.  
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A letra é registada no tipo de conta Letras a Receber sendo o seu estado Aceite em carteira, de acordo com a  parametrização de 

estados  definida  na  configuração da  modal idade de pagamento.  

  

A partir daqui, poderão ser geridos todos os processos e transações inerentes à letra, desde o seu 

desconto, recâmbio, protesto, … Trata-se das denominadas Operações com Títulos  

  

Por padrão, estão disponíveis as seguintes operações relativamente às letras: 

  

Letras a pagar 

Pagamento (LPP) 

Reforma (LPR) 

Devolução (LPD) 

 Letras a receber 

Liquidação (LLQ) 

Cobrança (LCB) 

Devolução (LDV) 

Desconto (LDS) 

Regularização (LRG) 

Recâmbio (LRC) 

Protesto (LPT) 

Reforma (LRF) 

Reforma de Letra em Desconto (LRD) 

  

Além disso, existem documentos para simples mudança de estado das letras recebidas: 

  

Envio para Aceite (LEA) 

Receção do Aceite (LRA) 

Envio à Cobrança (LEC) 

Anulação do envio à Cobrança (LAC) 

 Envio a Desconto (LED) 

Anulação do envio a Desconto (LAD) 

  

Dando seguimento ao exemplo anterior do recebimento da letra, a letra recebida está em carteira, 

imaginemos que próximo da data de vencimento foi colocada no banco para cobrança…  

     

Caso esteja parametrizada a comissão na configuração da conta bancária, será automaticamente 

assumida aquando cobrança da letra – campo Com  em rodapé 

Consul te Bancos  para  mais  informações  relativamente a  esta  configuração. 

  

A letra poderá então ser paga ou devolvida. Supondo que a letra é devolvida será então emitido o 

documento de devolução (LDV). 
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A qualquer momento poderá consultar o estado das letras em  Análise - Tesouraria - Operações 

com Títulos 

  

Consultando o c/c da entidade poderá ver todo o fluxo das operações da letra. 

  

Documentos de Caixa 

Registo de movimentos de entrada, saída, abertura e fecho de caixa, bem como de documentos 

de depósito. 

  

Documento 

Identificação do documento a emitir 

  

Nº 

Série e número do documento 

A série e numeração de documentos é pré-definida devendo ser respeitada. 

  

Data 

Data de emissão do documento. Por padrão será assumida a data de sistema 

Não devem ser emitidos documentos com data anterior aos já emitidos.  

  

Hora 

Hora de emissão do documento. Por padrão será assumida a hora de sistema 

  

Contrapartida 

Identificação da entidade tendo em consideração a opção selecionada em Conta de 

contrapartida da configuração do documento. 

  

Tendo em consideração o documento escolhido e consequentemente a conta de contrapartida, 

deverá preencher os dados da entidade (Caixa, Conta bancária, Cliente, Fornecedor, Vendedor, 

Outros devedores/credores) 

  

Vendedor 

Identificação do vendedor 

  

Caixa 

Identificação do caixa 

  

Sessão 

Identificação da sessão onde o documento será registado 

  

De seguida serão mostradas as várias modalidades de pagamento existentes. Para a modalidade 

ou modalidades pretendidas, deverá registar o valor (coluna Valor) do documento. 

  

Observações 

Informação adicional relativa ao documento 

Download @ www.idnet.pt | suporte@idnet.pt



 

  330 / 653 
 

  

Montante do documento 

Valor do documento 

  

Moeda 

Moeda em que será emitido o documento (preenchido automaticamente de acordo com o registo 

da zona) 

  

  

  

  

Relatórios de Tesouraria 

Para uma melhor análise dos movimentos de tesouraria e financeiros estão disponíveis alguns 

relatórios que permitirão uma análise dos pagamentos a fornecedores, das liquidações de 

clientes. 

  

Estes mapas poderão ser personalizados, para mais informações relativamente à configuração de 

relatórios consulte Configuração de Relatórios. 
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Listagens 

As listagens permitem a visualização e consulta dos dados das diversas entidades do sistema, 

nomeadamente clientes, artigos, fornecedores, transportes, condições de pagamento, zonas, etc...  

Configuração de Listagens 

As listagens da aplicação têm caraterísticas comuns. 

  

Vistas 

Modelo da listagem, poderá optar pelo modelo original disponibilizado por padrão pela aplicação, 

ou personalizar um novo modelo 

  

Título 

Nome do mapa selecionado 

  

Registos 

Linhas da listagem 

  

Menu de opções 

Operações passíveis de executar na listagem (gráficos, configuração de campos, somatórios, 

etc...) 

  

Opções de configuração 

Filtros de registos, configuração de impressão, configuração de campos e ordenação 

A opção Configurar Impressão não está  disponível  para  a  l i s tagem origina l . 

Critérios 

Parâmetros para a emissão do mapa que permitem a filtragem de informação (intervalo de datas, 

intervalo de clientes, artigos, etc...) 

 Apenas  disponíveis  em determinadas  l i s tagens . 
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Configuração 

Por vezes os mapas padrão poderão não corresponder 100% ao pretendido pelo utilizador, sendo 

necessário incluir informação extra ou até mesmo excluir alguns dados. 

Campos disponíveis 

No menu de Opções está disponível a opção Mostrar Colunas, aqui o utilizador terá uma lista 

dos campos disponíveis consoante o mapa em questão, podendo adicionar ou remover de acordo 

com as suas necessidades. 
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Poderá ser atribuído um nome diferente a cada campo – Menu de Opções – Formatar Colunas. 

Ligar Tabelas 

A configuração de listagens poderá “exigir” a inclusão de campos de outras tabelas da base de 

dados que não as em uso pelo mapa em questão. Para tal terá que ser efetuada uma ligação de 

tabelas – Menu de Opções – Ligar Tabela. 

  

 
  

Após adicionar a tabela da base de dados que contém a informação pretendida – botão com 

símbolo de adição - deverá ser efetuada a ligação. 
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Por fim bastará selecionar os campos que serão necessários para o mapa e gravar  
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Análise 

Análise 

Neste menu funcional poderá encontrar diversos mapas e relatórios que irão refletir os diversos 

movimentos de vendas, compras, tesouraria, contas correntes e stock registados no sistema, 

faciltando a gestão da empresa. 

  

  

Configuração de Relatórios 

Os diversos relatórios disponibilizados na aplicação permitem uma parametrização por parte do 

utilizador. 

  

Vistas 

Modelo do relatório, poderá optar pelo modelo original disponibilizado por padrão pela aplicação, 

ou personalizar um novo modelo 

  

Título 

Nome do mapa selecionado 

  

Registos 

Linhas do relatório 

  

Menu de opções 

Operações passíveis de executar num relatório (gráficos, configuração de campos, somatórios, 

etc...) 

  

Opções de configuração 

Filtros de registos, configuração de impressão, configuração de campos e ordenação 

A opção Configurar Impressão não está  disponível  para  a  vis ta  origina l . 

Critérios 

Parâmetros para a emissão do mapa que permitem a filtragem de informação (intervalo de datas, 

intervalo de clientes, artigos, etc...) 

 Apenas  disponíveis  em determinados  relatórios . 
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Configuração 

Por vezes os mapas padrão poderão não corresponder 100% ao pretendido pelo utilizador, sendo 

necessário incluir informação extra ou até mesmo excluir alguns dados. 

Campos disponíveis 

No menu de Opções está disponível a opção Mostrar Colunas, aqui o utilizador terá uma lista 

dos campos disponíveis consoante o mapa em questão, podendo adicionar ou remover de acordo 

com as suas necessidades. 
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Poderá ser atribuído um nome diferente a cada campo – Menu de Opções – Formatar Colunas. 

Ligar Tabelas 

A configuração de relatórios poderá “exigir” a inclusão de campos de outras tabelas da base de 

dados que não as em uso pelo mapa em questão. Para tal terá que ser efetuada uma ligação de 

tabelas – Menu de Opções – Ligar Tabela. 
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Após adicionar a tabela da base de dados que contém a informação pretendida – botão com 

símbolo de adição - deverá ser efetuada a ligação. 

  

 
  

Por fim bastará selecionar os campos que serão necessários para o mapa e gravar  
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Reporte 

Menu funcional onde poderá encontrar as diversas opções relativas ao envio de documentos, 

geração de ficheiros SAF-T, inventários e demais relatórios de natureza fiscal. 

SAF-T simplificado 

Estão disponíveis algumas operações relativamente ao SAF-T simplificado ... 

Diagnóstico SAF-T simplificado 

Esta opção permite detetar erros existentes nos dados a exportar para o SAFT; para além disso 

permite corrigir automaticamente alguns desses erros: 

  

Os dados errados serão assinalados com sublinhado vermelho. Poderá optar por corrigir 

manualmente os dados ou deixar a aplicação fazer uma correção automática (botão Auto-

correção) 

  

No final do diagnóstico, será mostrado um pequeno relatório com a indicação das alterações 

efetuadas. 

  

  

  

  

  

Exportação SAF-T simplificado 

Esta opção permite exportar o SAFT de comunicação das faturas à AT (SAFT mensal) 
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Mês/Ano 

Mês e ano considerados para a exportação do SAFT simplificado 

  

Dias 

Dia inicial e final para a exportação do SAFT simplificado 

  

Tipo de exportação 

Tipo de exportação que pretende efetuar. Ao exportar o SAFT simplificado como Análise, uma 

vez exportado o ficheiro, será disponibilizado o botão de acesso ao Analisador (botão Analisar); 

ao selecionar a opção Submissão, será despoletado o Sage Exchange. 

Consulte Sage Exchange para  mais  informações . 

  

Finalizado o envio para o Sage Exchange, será disponibilizado o botão Submeter que lhe 

permitirá submeter de imediato o ficheiro: 
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Versão 

Versão para exportação do SAFT  

  

Exportar 

Percurso onde será gravado o SAFT. 

  

  

  

  

  

  

Analisador SAF-T  

Esta opção permite aceder ao analisador SAFT. 

  

Deverá selecionar o tipo de SAFT que pretende analisar: ficheiro SAFT criado em modo de 

Análise ou em modo de Submissão. Seguidamente deverá clicar em Atualizar lista para que 

sejam mostrados os SAFT's existentes. 

  

Para abrir o Analisador clique Executar 
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Consulta de documentos no SAF-T 

Listagem de todos dos documentos que já foram exportados para o SAFT simplificado com 

indicação do tipo de envio e do nome do ficheiro. 

  

  

  

  

Gestor de SAF-T simplificado 

Opção que permite gerir os diversos SAFT simplificados gerados pela aplicação. 

  

Do lado direito do ecrã poderá usar os campos Anos e Meses para filtrar os SAFT's mostrados. 

  

Para análise 

Na área Para análise serão mostrados os SAFT exportados em modo de análise, sendo possíveis 

as seguintes opções (botões): 

  

 Submissão: esta opção altera o estado do ficheiro de análise para submissão 

  

 Analisador: permite analisar o ficheiro SAFT selecionado no Analisador 

  

 Apagar: permite apagar fisicamente o ficheiro SAFT. 

  

Para submissão 

Na área Para submissão serão mostrados os SAFT exportados em modo de submissão, sendo 

possíveis as seguintes opções (botões): 

  

 Submetido: esta opção altera o estado do ficheiro de submissão para submetido 

  

 Submeter: esta opção permite submeter à AT o ficheiro selecionado 

  

 Analisador: permite analisar o ficheiro SAFT selecionado no Analisador 

  

 Apagar: permite apagar fisicamente o ficheiro SAFT. 

  

Submetidos 

Na área Submetidos serão mostrados os SAFT já submetidos à AT, sendo possíveis as 

seguintes opções (botões): 

  

 Página AT: abertura da página e-fatura 

  

 Analisador: permite analisar o ficheiro SAFT selecionado no Analisador 
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Caso efetue alguma alteração por engano, poderá usar o botão Desfazer para repor o estado 

anterior; para gravar as alterações deverá, obrigatoriamente, clicar em Aplicar para que as 

alterações sejam efetuadas. 

  

  

  

  

Submissão SAFT-T simplificado 

Poderá proceder à submissão do ficheiro SAF-T diretamente a partir da aplicação que lhe 

permitirá o acesso ao site da Autoridade Tributária. 

Exportação SAF-T simplificado de autofaturação 

Enquanto emissor do documento original, o utilizador poderá criar um SAF-T mensal / simplificado 

com os documentos emitidos em regime de autofaturação. 

  

 
  

Mês/Ano 

Mês e ano considerados para a exportação do SAFT simplificado 

  

Dias 

Dia inicial e final para a exportação do SAFT simplificado 

  

Versão 

Versão para exportação do SAFT  

  

Exportar 

Percurso onde será gravado o SAFT. 
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No passo seguinte deverá selecionar o fornecedor ou fornecedores para os quais pretende criar 

os SAFT's: 

  

 
  

Uma vez exportado o ficheiro, caso o fornecedor tenha inserido na sua ficha o seu endereço de 

email, será possível enviar um e-mail com o SAFT: 
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Sage Exchange 

O Sage Exchange é um serviço que permite a troca direta de informação entre aplicações Sage. 

Essa informação será armazenada na Cloud, permitindo assim agilizar a comunicação entre o 

gabinete de contabilidade e os seus clientes.  

Nesta primeira fase, está disponível o envio do ficheiro de Saft de faturação entre os clientes e o 

seu contabilista.  

O fluxo de trabalho deste serviço é o que podemos ver na imagem: 

  

 
  

Na aplicação de faturação o utilizador irá efetuar o envio do ficheiro do SAF-T para o Exchange. E 

o contabilista com quem a sua empresa trabalha, no momento em que aceder à sua empresa na 

aplicação de Sage Contabilidade irá receber uma notificação a avisar de que esse ficheiro está 

disponível e pronto a ser integrado. 

Este serviço encontra -se disponível  para  uti l i zadores  com contrato de subscrição com l icença ativa .  

Para  l i cença tradicional  ativa  o serviço é gratui to até dia  28 de fevereiro de 2017.  

    

Sempre que se exporte um ficheiro SAFT (PT) simplificado para fins de submissão, o serviço 

Sage Exchange irá tentar descobrir o seu parceiro de Contabilidade que deverá associar à sua 

empresa.  

    

Clicando no botão Associar parceiro Contabilidade esta associação será efetuada e irá ser 

sugerida por padrão sempre que utilize esta opção.  

Caso exista a lteração do Contabilista associado à sua empresa, bastará cl icar em cima da l inha azul  onde diz “Cl ique aqui  para  

remover este parceiro de Contabilidade”. A partir desse momento deixará de enviar notificações ao Contabilista anterior e deverá  

repeti r o processo de associa ção de um novo parceiro de Contabi l idade para  poder continuar a  uti l i zar este serviço.  

Se essa informação não estiver ainda disponível ser-lhe-á mostrada essa informação. 
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No fim do processo o utilizador será avisado de que o envio foi efetuado com sucesso. 

Caso sejam encontrados erros que impossibilitem o envio do ficheiro, o utilizador será avisado e o processo será interrompido  até 

que estes  sejam corrigidos . Após  a  correção dos  mesmos  deverá  reiniciar o processo de criação e envio do ficheiro.  

  

A partir deste momento será mostrada uma notificação na empresa de Contabilidade, sempre que 

o contabilista entre na empresa correspondente à sua.  

  

Comunicação direta da faturação 

Comunicação de documentos de faturação à Autoridade Tributária. 

Para  mais  informações  consulte Comunicação de Faturas  à  AT. 

Comunicação direta de faturas eletrónicas 

A faturação eletrónica consiste na emissão e envio eletrónico de faturas com assinatura digital em 

formato PDF.  

Esta consola permitirá o reenvio de documentos, além do intervalo de datas, poderá efetuar um 

filtro por estado do documento. 

  

Ao clicar no botão Atualizar serão selecionados todos os documentos para envio do e-mail. Para 

proceder ao envio clique em Comunicar documentos eletrónicos. 

Para visualizar o novo estado dos documentos clique no botão Atualizar estado 

Para  mais  informações  consulte Faturação Eletrónica . 

Comunicação dos documentos de transporte 

Aqui poderá proceder à comunicação em lote dos documentos de transporte à Autoridade 

Tributária. Esta comunicação poderá ser efetuada por Webservice ou via ficheiro SAF-T 

Para  mais  informações  consulte Documentos  de Transporte . 

Listagem códigos AT - documentos de transporte 

Consulta dos códigos atribuídos pela Autoridade Tributária aos documentos de transporte. 

  

Diagnóstico Inventário Permanente 

O Diagnóstico de Inventário Permanente que tem por objetivo validar o stock detetando eventuais 

erros, permitindo que sejam efetuados os ajustes necessários antes da emissão dos dados para o 

inventário permanente. 

  

Será validado se existem: 

  

Artigos com stock negativo no período  
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Artigos que no final do período indicado apresentem stock negativo 

Apenas  anal isado em base dados  SQL 2012 ou superior 

  

Artigos com necessidade de recalculo 

Por exemplo artigos cujas vendas não estão valorizadas a preço de custo médio por terem, por 

exemplo, sido lançadas antes de registada as compras 

  

Artigos com valor de venda inferior ao valor de custo 

Artigos para os quais existem registos de documentos de venda a preço inferior ao seu preço de 

custo 

Aval iado o preço de custo na  a l tura  em que foi  regis tada a  venda  

  

Defina o intervalo de datas que pretende analisar e clique no botão Seguinte para avançar no 

wizard… 

  

Serão então analisadas as situações anteriormente descritas e apresentado o resultado para cada 

um dos 3 casos. 

A simbologia utilizada será um visto verde e uma cruz vermelha, sendo desta forma assinaladas 

as situações corretas e aquelas que deverão ser revistas, respetivamente. 

  

Caso haja algo a rever, ao clicar no botão Seguinte, será apresentada uma lista de situações a 

analisar. Avançando no wizard – botão Seguinte – poderá proceder de imediato ao recalculo – 

botão Recalculo 

  

No final será apresentado um resumo do diagnosticado. 

  

Após todas as retificações, sugerimos que seja executado novamente o wizard para se certificar 

que todos os dados estão conforme. 

  

Exportar inventário 

Exportação do ficheiro anual de inventário para comunicação à Autoridade Tributária. 

O ficheiro exportado é também copiado para a diretoria Stock\Exportacao que se encontra dentro da pasta de dados  da  empresa   

Caso não exista qualquer documento de inventário com data  de 31 Dezembro, será  apresentada mensagem ao uti l i zador.  

Notas importantes: 

  

 Se o artigo não tiver definida a Categorias de artigos, será usada a categoria definida na 

Família do artigo; se essa família não tiver categoria definida, será usada a categoria do 

Armazém; se o artigo, a família e o armazém não tiverem a categoria de artigo definida, 

será exportada a categoria M - Mercadoria. 

  

 Uma vez que o mesmo produto pode existir em armazéns diferentes e esses armazéns 

poderão ter categorias diferentes, na exportação do ficheiro de inventário, no código de 
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artigo será indicado a categoria de artigo do mesmo, exceto se a categoria for M - 

Mercadoria que dispensa dessa identificação. 

Sempre que na ficha do Artigo, Família ou Armazém não seja  definida  a  categoria  de artigo, será  assumida a  categoria  M - 

Mercadoria. 

Por exemplo, artigo TESTE com 10 unidades no armazém 1 e 20 unidades no armazém 2, será 

exportada a seguinte informação: 

  

Armazém 1 e armazém 2 com categoria M Mercadoria 

Artigo TESTE com 30 unidades 

  

Armazém 1 com categoria A Produtos acabados e armazém 2 com categoria T Trabalhos em curso 

Artigo TESTE.A com 10 unidades e artigo TESTE.T com 20 unidades 

  

Armazém 1 com categoria A Produtos acabados e armazém 2 com categoria M Mercadoria 

Artigo TESTE com 20 unidades e artigo TESTE.A com 10 unidades 

  

Poderá submeter o ficheiro na opção Entregar – Ficheiros de inventário disponível nos 

Serviços Tributários do Portal das Finanças. 

  

  

  

Sage inventários 

Consola que permite a edição e gestão de ficheiros de inventário anual gerados. 

SAF-T de Audtoria Global 

Exportação SAF-T global 

Esta opção, tal como o próprio nome indica, permite exportar o SAF-T (PT). 
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Data inicial 

Data inicial considerada para a exportação do SAFT 

  

Data final 

Data final considerada para a exportação do SAFT 

  

Versão 

Versão para exportação do SAFT  

  

Ficheiro SAFT-PT 

Percurso onde será gravado o SAFT. 

  

Uma vez exportado o SAFT poderá analisá-lo no Analisador SAFT, bastando que para tal clique 

no botão Analisar 
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Analisador SAF-T global 

Esta opção permite aceder ao analisador SAFT. 

  

Deverá clicar em Atualizar lista para que sejam mostrados os ficheiros xml existentes na pasta 

indicada.  

  

Para abrir o Analisador clique Executar  

  

  

  

Exportação SAF-T global de autofaturação 

Enquanto emissor do documento original, o utilizador poderá criar um SAF-T com os documentos 

emitidos em regime de autofaturação. 

  

Data inicial 

Data inicial considerada para a exportação do SAFT 

  

Data final 

Data final considerada para a exportação do SAFT 

  

Versão 

Versão para exportação do SAFT : 1.01, 1.02 ou 1.03 
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Ficheiro SAFT-PT 

Percurso onde será gravado o SAFT. 

  

No passo seguinte deverá selecionar o fornecedor ou fornecedores para os quais pretende criar 

os SAFT's: 

  

Uma vez exportado o ficheiro, caso o fornecedor tenha inserido na sua ficha o seu endereço de 

email, será possível enviar um email com o SAFT: 

  

  

  

  

  

  

  

IntraStat 

O sistema IntraStat é o responsável pelo tratamento estatístico das transações de bens (chegadas 

e expedições) entre os estados membros da União Europeia. 

Nesta secção poderá proceder à preparação do relatório com informações estatísticas no que diz 

respeito às expedições e chegadas de mercadorias intracomunitárias. 

  

Para poder gerar os mapas estatísticos terão que ser carregados previamente no sistema os 

códigos IntraStat - Menu de Sistema - Personalização - Parametrizações funcionais - 

Atualiza/Carrega IntraStat 

  

Além disso, deverá estar definida nos clientes, artigos e transportes toda a informação relativa ao 

processamento InstraStat, nomeadamente o porto/aeroporto, código de mercadoria, origem e 

peso líquido, bem como o modo de transporte. 

Relatório IntraStat 

Uma vez indicado o mês e ano a processar, e selecionado um dos critérios Chegadas ou 

Expedições, bastará clicar em Recalcular para que sejam listados os documentos.  
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Efetuando duplo clique no documento poderá definir a Natureza A e B, bem como a condição de 

entrega... Clique no botão Atualizar assim que tenha procedido à configuração 
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Uma vez definida toda a informação necessária o documento apresentará o estado OK 
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Poderá então proceder à exportação da informação - botão Exportar 

  

O botão Relatório permitirá listar a informação exportada  

IntraStat - Formulário N 

  

Listagem do relatório estatístico exportado relativamente às transações entre os estados membros 

da UE. 
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Ligação à contabilidade 

Exportação da informação relativa aos documentos registados na aplicação, para futura 

integração de contabilidade. 

  

Este processo pressupõe uma configuração prévia do modelo de exportação. Para  mais  informações  consulte Configuração 

Contabi l i s tica  - Configuração de Contas  

Exportação de documentos 

Antes de proceder à exportação, deverá ser selecionado o modelo e intervalo de datas a exportar. 

Por padrão serão selecionados todos os tipos de documento, no entanto, caso se pretenda excluir 

algum bastará desmarcá-lo na árvore à esquerda. 

  

Clicando no botão Atualizar serão carregados para a grelha todos os documentos que satisfaçam 

os critérios indicados. 

Poderá  reordenar os  documentos  por Série, Documento, Número ou Data, bastando para  ta l  cl icar na  coluna respetiva .  
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Os regis tos  que a inda não foram exportados  apresentam o campo Exporta selecionado. 

Poderão ser analisados os detalhes de determinado documento, bastando para tal fazer duplo 

clique na respetiva linha. 

  

Para proceder à exportação propriamente dita, bastará clicar no botão Exportar em rodapé, 

indicando um nome e localização para o ficheiro que será gerado. 

Caso se pretenda que determinado documento não seja exportado bastará desmarcá-lo – campo Exporta da  l ista de documentos . 
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Histórico  

As exportações efetuadas são guardadas, podendo ser consultado o histórico a qualquer 

momento – botão Histórico em rodapé. 

  

 
  

Esta consulta apresenta alguns filtros, nomeadamente o modelo de configuração usado, intervalo 

de datas e utilizador que efetuou a exportação. 

O fi l tro do campo Utilizador permite o uso dos carateres * ? # para substituição que uma cadeia de carateres, um  carater ou dígitos, 

respetivamente. 

  

Caso a empresa esteja em sistema de inventário permanente, os documentos que tenham 

movimentado stock (quantidade existente) anterior à data dos documentos exportados estarão 

bloqueados. 

Embora possam ser editados não poderão ser regravados. 

  

Antes  de proceder à exportação para a contabilidade deverá efetuar a  conversão de documentos cuja data de s tock seja  anterior , 

em particular se o documento destino atualiza preço de custo (ex: guias que atualizaram stock e serão convertidas  em faturas  de 

compra) 
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Documentos de Transporte 

  

Para o cumprimento do estabelecido nos decretos-lei 198/2012, 382/2012, 147/2003 (alterado 

pelo decreto-lei 198/2012 e pela lei nº 66-B/2012), bem como as alterações das portarias 

160/2013 e 161/2013 que regulamenta o modo de cumprimento das obrigações de comunicação 

dos elementos dos documentos de transporte, previstas no regime de bens em circulação. 

  

O decreto-lei 198/2012 procede à alteração do regime de circulação de bens que sejam objeto de 

transações entre sujeitos passivos de IVA. O processamento dos documentos de transporte 

passam a ser então emitidos: 

  

 Por via eletrónica, devendo estar garantida a autenticidade dos documentos emitidos; 

 Através de programa informático que tenha sido objeto de prévia certificação pela 

autoridade tributária; 

 Através de software produzido internamente pela empresa ou por outra pertencente ao 

mesmo grupo económico; 

 Diretamente no Portal das Finanças; 

 Em papel, utilizando-se impressos numerados seguida e tipograficamente. 

 Os documentos emitidos através de programa informático certificado e em papel com 

impressos numerados seguida e tipograficamente deverão ser emitidos em triplicado. 

 Além da obrigatoriedade de emissão, passa a ser obrigatório comunicar à AT os elementos 

dos documentos emitidos, antes do início do transporte. 

  

A comunicação referida no último ponto pode ser feita da seguinte forma: 

  

 Por transmissão eletrónica de dados para a AT, no caso de Guia de Transporte 

devidamente autenticada e no caso da respetiva emissão ser feita no site das finanças; 

 Através de serviço telefónico disponibilizado para o efeito, com a indicação dos elementos 

essenciais do documento emitido e com a obrigatoriedade de os mesmos dados serem 

inseridos no Portal da Finanças até ao 5º. dia útil seguinte. 

  

Nos termos da portaria 161/2013, não é obrigatório a comunicação de documentos de transporte 

sempre que o destinatário ou adquirente seja consumidor final. Por isso, se no documento de 

transporte for incluído um NIF de um Consumidor final ou se na ficha do cliente lançado está 

indicado que o tipo de sujeito passivo é Consumidor final, o documento de transporte não será 

comunicado à AT. 

  

As validações a efetuar são então as seguintes (respeitando desta forma as novas regras de 

faturação): 

  

 Se o cliente está indicado na venda, então a aplicação verifica o tipo de Tipo de sujeito 

passivo indicado na ficha do cliente e a comunicação é efetuada apenas para os 

documentos dos clientes onde este campo é Sujeito passivo de IVA; 

 Se cliente indicado na venda não é sujeito passivo ou não é indicado cliente na venda, 

então é avaliado pelo NIF lançado no próprio documento se esse documento deve ou não 
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ser comunicado (se o NIF começa por 5 ou 6, considera-se Sujeito passivo de IVA e é feita 

a comunicação, caso contrário considera-se Consumidor final e não é comunicado o 

documento). 

  

No caso dos documentos de fornecedores, a comunicação é igualmente efetuada nos casos em 

que o fornecedor seja sujeito passivo; uma vez que não existe indicação na ficha de fornecedor do 

tipo de sujeito passivo, essa verificação será efetuada pelo NIF, isto é, se o NIF for vazio ou 

“999999990”, o documento de transporte não será comunicado à AT. 

Embora não seja feita a comunicação à AT dos documentos de transporte a consumidores finais / fo rnecedores ocasionais , esses  

documentos  i rão constar no SAF-T Global  na  parte correspondente aos  documentos  de movimentação de mercadorias  

(MovementOfGoods). 

Serão unicamente considerados para a comunicação de documentos  de transporte à  AT os  documentos  cr iados  nas  séries  

tipi ficadas como séries de documentos Assinados Internos; no entanto, os documentos criados nas séries dos restantes  tipos  i rão 

constar no SAF-T Global na parte correspondente aos  documentos  de movimentação de mercadorias  (MovementOfGoods) . 

A comunicação dos documentos de transporte deverá ser efetuada desde que a data de 

comunicação seja anterior à data / hora de carga do documento de transporte. 

Configuração do Sistema 

WebService 

Uma das formas de envio de documentos para a AT será via WebService. 

  

Para poder usufruir desta funcionalidade terá que efetuar algumas parametrizações na Área de 

Sistema… 

Na ficha da empresa, separador Envio de Guias à AT clique no botão Termos de uso e leia 

atentamente… 

  

Uma vez aceites os termos de uso, deverá inserir os dados do subutilizador do portal da AT e 

respetiva password. 

O subuti l i zador deverá  ser criado previamente no s i te da  Autoridade Tributária .  

Uma vez inseridas as credenciais, poderá usar o botão Validar Utilizador para va lidar, junto da AT, as  credenciais do subuti l i zador 

para  comunicação dos  documentos  de transporte  
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Poderá ainda ativar o envio automático à AT via Webservice aquando emissão dos documentos 

de transporte para obtenção do respetivo código – configuração Após a emissão do documento 

de transporte, obter de imediato o código de identificação atribuído pela AT  

Layout de impressão de documentos 

Para imprimir o código do documento de transporte obtido junto da Autoridade Tributária, deverá 

incluir a variável Cabecalho.Documento.CodigoATIdentificacao no layout do documento. 

Os layouts  disponibi l i zados  com a  apl icação já  contemplam esta  informação.  

As  variáveis relativas ao local de carga e descarga  não retornam informação caso o documento não seja  um documento de 

transporte, exceto se este for resultante da  conversão de um documento de transporte global .  

Tolerância para cálculo de data/hora de carga 

Tendo em consideração que apenas é possível obter o código do documento de transporte junto 

da AT antes da data de início de transporte (data / hora de carga), deverá ser parametrizado um 

intervalo de tempo para cálculo da hora de carga do documento com base na hora de gravação do 

mesmo, permitindo desta forma ao utilizador ter algum tempo para obter o referido código. 

Esta parametrização é efetuada no menu Sistema - Personalização - Parametrizações 

funcionais – Movimentação – Tolerância (minutos) para o cálculo da Data/Hora carga 
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Naturezas de documentos 

Tendo em consideração as regras de comunicação dos documentos de transporte definidas na 

legislação (decretos-lei 198/2012, 382/2012 e 147/2003) a aplicação disponibiliza as seguintes 

naturezas de documentos: 

 Documentos de venda 

 Guia de devolução (n/ transporte) 

 Guia de devolução de consignação (n/ transporte) 

 Documentos de compra: 

 V/ devolução a fornecedor (v/ transporte) 

 V/ devolução de consignação a fornecedor (v/transporte) 

Os documentos de compra destas naturezas, embora não sejam enviados para a  AT via comunicação de documentos de transporte , 

serão enviados  para  o SAF-T Global . Para  mais  informações , consulte a  portaria  382/2012 e 160/2013. 

Cargas e Descargas - tipos de moradas 

É importante definir o tipo de morada que será gravada, impressa e exportada para o SAFT-T. 

Na ficha das Cargas/Descargas ( menu Sistema - Tabelas Gerais – Gerais – 

Cargas/Descargas) estão disponíveis os seguintes tipos de moradas: 

 Dados da empresa emitente: será gravada, impressa e enviada para o SAF-T a morada 

constante na ficha da empresa 

 Morada da entidade do documento: será gravada, impressa e enviada para o SAF-T a morada 

constante na ficha do cliente/fornecedor 

 Morada alternativa da entidade do documento: neste caso será gravada, impressa e enviada a 

morada escolhida no separador Totais do documento de compra e venda 

 Morada do armazém: é gravada, impressa e enviada para o SAF-T a morada do armazém 

definido para o documento 

 Livre: neste caso o utilizador deverá indicar manualmente a morada de Carga ou Descarga que 

será gravada, impressa e posteriormente enviada no SAF-T 

A morada Livre não poderá  ser usada na  definição de  avenças . 

Sempre que seja selecionada a opção Morada alternativa da entidade do documento poderá 

selecionar o tipo de morada da entidade que será usada. 

O tipo de morada aqui  escolhido i rá  corresponder ao tipo de morada definido na  Entidade (separador Moradas). 

Comunicação AT 

Os documentos de transporte têm que ser comunicados à Autoridade Tributária. Essa 

comunicação pode ser efetuada das seguintes formas: 

  

 Comunicação automática por Webservice aquando gravação do documento 

 Comunicação manual por WebService após emissão do documento 

 Comunicação em lote por Webservice ou através de ficheiro SAF-T 

 Comunicação por contacto telefónico 
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Comunicação Automática WebService 

A comunicação do documento de transporte poderá ocorrer de forma automática aquando 

gravação do documento sem que seja necessária a intervenção do utilizador – parametrização 

efetuada na ficha da empresa na Área de Sistema. 

Leia  Configuração do Sis tema  

O utilizador poderá visualizar o processo de comunicação… 

  

 
  

Será gravado o código AT no documento… 

  

 
  

A comunicação automática  não ocorrerá  caso o documento tenha s ido gerado por conversão de documentos  ou por 

processamento de avenças . 

Em caso de fa lha  poderá  proceder a  nova comunicação por u m dos  outros  processos  disponíveis . 
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Comunicação Manual WebService 

A comunicação via Webservice poderá ser efetuada manualmente pelo utilizador após gravação 

do documento. Para tal terá que editar o documento previamente gravado na aplicação e clicar no 

botão respetivo. Uma vez obtido o código, este será gravado no documento…  

  

 

Comunicação em lote 

A comunicação dos documentos de transporte à Autoridade Tributária poderá ser efetuada em 

lote, isto é, poderá ser efetuada a comunicação de vários documentos em simultâneo – menu 

Reporte - Comunicação dos documentos de transporte. 

Aqui, a comunicação poderá ser efetuada por: 

 Webservice 

 Ficheiro SAF-T 

Comunicação por WebService 

Uma vez selecionados os documentos a comunicar bastará clicar na opção Comunicação dos  

documentos por Webservice 

O envio por Webservice pressupõe uma configuração prévia na ficha da empresa na Área de Sistema. Leia Configuração do Sistema 

 para  mais  informações . 
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Confirmada a comunicação, será dado início ao processo… 

  

 
  

Uma vez efetuada a comunicação com sucesso, poderão ser consultados os códigos obtidos. 

Para tal deverá ser selecionada a opção Ambos ou Com código AT preenchido de forma que 

sejam listados não apenas os documentos sem código AT, mas sim todos ou apenas os com 

código consoante a opção selecionada. De seguida bastará clicar no botão Atualizar para que a 

lista de documentos seja atualizada… 

  

 
  

Para  mais informações relativamente à consulta de documentos  de transporte comu nicados  à  AT leia  Consulta  Documentos  

Comunicados  
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Comunicação por ficheiro SAF-T 

Para proceder à comunicação de documentos de transporte à AT por ficheiro SAF-T bastará 

selecionar os documentos da lista e clicar na opção Comunicação dos documentos por SAFT-

T(PT) indicando a localização onde será gerado o ficheiro. 

  

 
  

O campo Ficheiro SAFT submetido será  automaticamente preenchido 

No final da exportação do ficheiro SAF-T, será gravada na área de transferência o percurso e o 

nome do ficheiro para que seja mais fácil indicar o ficheiro a enviar. 

De seguida, o utilizador será redirecionado para a Página AT. Depois de indicado o código do 

subutilizador e a respetiva senha, deverá indicar o ficheiro exportado (usando o Ctrl+V ou botão 

direito do rato) e proceder à sua submissão. 

Uma vez submetido o ficheiro proceda ao download do resultado do processamento. O percurso e 

o nome desse ficheiro deverá ser posteriormente indicado no campo Ficheiro de resposta da AT. 

Para integrar a informação na aplicação clique em Processar ficheiro de resposta SAF-T(PT) 
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Assim como para documentos enviados via Webservice, poderá consultar os códigos AT obtidos 

pela submissão do ficheiro SAF-T. Selecionada a opção Ambos ou Com código AT preenchido e 

clique no botão Atualizar para que a lista de documentos seja atualizada… 

  

A informação é semelhante à descrita anteriormente para os documentos comunicados via 

Webservice. 

Comunicação por contacto telefónico 

A comunicação de documentos de transporte à Autoridade Tributária poderá ser efetuada via 

telefone. 

Para registar o código na aplicação bastará editar o documento em questão e inserir o código 

fornecido pela AT no campo Código AT de identificação do documento, gravando de seguida o 

documento. 

  

Poderá ainda indicar o código do documento através da rotina de comunicação de documentos de 

transporte em lote – menu Reporte - Comunicação dos documentos de transporte. Bastará 

com duplo clique do rato editar o campo Código AT e digitar o código obtido. 

  

Estes documentos deverão ser comunicados à AT no espaço de 5 dias ou assim que for reposta a 

ligação em caso de falha da mesma. 

  

Esta comunicação deverá ser efetuada clicando no botão de envio por Webservice apresentado 

no documento ou pela consola de comunicação em lote – menu Reporte - Comunicação dos 

documentos de transporte. 

  

Particularidades da Comunicação 

Séries Manuais 

É possível comunicar à AT os documentos de transporte criados em séries manuais (séries do 

tipo Somente para introdução de documentos manuais): 

  

 Documentos de transporte resultantes de documentos de transporte globais, criados em 

séries manuais, ainda que os mesmos não tenham ainda código AT. 

 Documentos de transporte “normais” ou documentos de transporte globais, criados em 

séries manuais, para os quais o utilizador já tenha obtido o código AT telefonicamente. 

Neste caso, a AT irá considerar esta comunicação como uma atualização de um 

documento já comunicado via telefone. 

Para estes documentos, só depois de inserido o código obtido via telefone será possível clicar no 

botão para efetuar a comunicação do documento: 

Na opção Comunicação dos documentos de transporte  presente no menu Reporte, os 

documentos manuais não são selecionados por padrão para comunicação sendo apresentados a 

cinza: 
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Só após a introdução do código AT obtido por telefone será possível selecionar este tipo de 

documentos para comunicação à AT. 

Alteração do local de descarga 

Pode ser necessário, por alguma razão, alterar o data / local de descarga do documento de 

transporte já comunicado à AT e consequentemente com código AT. 

Para tal, nos documentos de transporte (compras ou vendas) passíveis de ser comunicados à AT 

e que possuam código AT é disponibilizada a opção Alterar local de descarga no separador 

Totais que permite alterar a data / hora de descarga, mantendo as restantes informações do 

documento: 

  

 
  

Esta opção: 

  

 Duplica o documento atual, marcando-o como convertido no novo documento; 

 Permite alterar a data e hora de carga (o local de carga não é permitido alterar); 

 Permite alterar a data/hora/local de descarga do novo documento; 

 Garante que o novo documento é unicamente documento de substituição do anterior na 

medida em que não são permitidas outras alterações para além da data/hora/local de 

descarga (não permite alterar cliente nem os dados deste, não permite inserir ou apagar 

linhas, alterar preços ou quantidades das linhas, etc). 

Documentos anulados 

Uma vez comunicado um documento de transporte à AT e obtido o respetivo código, poderá 

existir a necessidade de anular esse documento. Uma vez que o documento de transporte já foi 

comunicado, a sua anulação também deverá ser comunicada à AT. 

  

De ressalvar que será apenas possível anular um documento com código AT se a data/hora de 

carga do documento não for superior à data/hora do sistema. 

  

Caso o sistema esteja configurado para comunicação via Webservice a comunicação da anulação 

do documento de transporte é feita automaticamente, ainda que não esteja parametrizada a 

comunicação automática aquando gravação do documento. 
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Só após a comunicação da anulação à AT será efetivada a anulação do documento. Se por 

alguma razão não for possível comunicar a anulação à AT, o documento ficará “pendente de 

anulação”, sendo mostrada a seguinte mensagem sempre que o documento for editado: 

  

 
  

Apresentando-se o documento como “Bloqueado”: 

  

 
  

  

Mesmo que seja possível anular um documento na aplicação porque a  data/hora  de carga  a inda não foi  ul trapassada, mas  a  

comunicação à  AT seja feita num momento em que a data/hora de carga já tenha s ido ultrapassada , a  anulação do documento não  

será  acei te pela  AT e o documento voltará  a  ficar como “não anulado”  
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Falha na comunicação por WebService 

Sempre que a comunicação dos documentos de transporte efetuada via WebService falhe (falha 

da AT, falha de rede, etc), será mostrado um botão no ecrã de comunicação que irá auxiliar o 

utilizador na comunicação do documento de transporte usando a via telefónica. 

  

 
  

O botão será unicamente mostrado nas seguintes situações: 

  

 Não foi  possível comunicar com o Serviço Sage.EFAT. 

 O processo de envio foi cancelado ou não obteve resposta (“Em processamento central.”) 

 AT devolveu um erro de autenticação (Código erro > 0) ou 

 AT devolveu erro interno (Código erro = -99) 

Nos  outros casos, por exemplo quando AT devolve erro de validação (código postal errado, etc.) o botão não fica  disponível ! O 

serviço está  onl ine, o uti l i zador deve corrigi r o problema e voltar a  submeter.  

Ao clicar no botão, o utilizador irá encontrar, para além do número de telefone de contacto, um 

guião que o irá auxiliar na obtenção do código AT do documento. 

Uma vez obtido o código AT via telefone, deverá inseri-lo no campo O código de identificação 

obtido foi e clicar em Confirmar ID obtido. No prazo máximo de 5 dias, deverá comunicar o 

documento para que os restantes dados do documento de transporte sejam atualizados no site da 

AT. 
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Notas Importantes 

 Embora a obrigatoriedade de comunicar os documentos de transporte à Autoridade 

Tributária tenha entrado em vigor dia 1 de Julho de 2013, muitos documentos de 

transporte foram elaborados e, por impossibilidade da AT que não tinha o serviço 

completamente operacional a essa data, por impossibilidade das software houses’s que 

não conseguiram em tempo útil contemplar todas as situações inerentes à comunicação 

dos documentos de transporte, esses mesmos documentos não foram comunicados tendo 

sido obrigatória a comunicação até 15 de Outubro de 2013. 

Para estes documentos cuja data/hora de carga já havia sido ultrapassada a AT devolveu o 

código -100 que, segundo a AT, indica que “A data início de transporte é inferior à data atual, pelo 

que esta informação será considerada uma mera comunicação de dados à AT”. 

Estes documentos irão conter, no campo Código AT de identificação do documento, a menção 

OMISSO: 

  

 
  

  

 Na criação de um documento de transporte, se o NIF da entidade for igual ao NIF da 

licença da aplicação, é assumido que essa entidade é Sujeito Passivo de IVA e por isso o 

documento deve ser comunicado à AT. 

  

 Uma vez que segundo o Regime de Bens em Circulação, a não-aceitação dos bens pelo 

adquirente obrigam à emissão de um novo documento de transporte adicional (uma Guia 

de Devolução por exemplo); e a devolução de mercadorias a um fornecedor, quando o 

transporte é efetuado pelo próprio, obriga à emissão de uma Guia de Devolução, entende-

se que qualquer mercadoria devolvida ou não entregue tem que ser documentada e 

comunicada à AT. 

Assim sendo, no separador Encomendas da ficha de Clientes e Fornecedores, deixa de ser 

possível fechar os documentos: Guia de remessa (Vendas), Guia de transporte (Compras e 

Vendas), Guia de consignação (Vendas), Guia de Ativos Próprios (Vendas) e Devolução de 

Consignação (Compras e Vendas). Os documentos serão listados no entanto não será possível 

fechá-los. 

  

 Na conversão de documentos em que o documento destino seja um documento de 

transporte, apenas será possível a conversão Individual. 

  

 Tendo em consideração as regras de criação de documentos de transporte, 

nomeadamente no que diz respeito às moradas da entidade do documento e moradas de 

carga e descarga, aquando da conversão de documentos em que o documento de destino 

é um documento de transporte, será feita uma validação adicional às moradas, sendo 

apresentada mensagem ao utilizador a informar quais os documentos que não foram 

convertidos por não respeitarem as regras de criação de documentos de transporte 
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 Ao editar um documento de transporte já comunicado à AT será apresentada mensagem 

informando da situação, sendo da responsabilidade do utilizador continuar com a alteração 

do documento 

Esta  mensagem não será  mostrada se o código AT foi  inserido manualmente pelo uti l i zador.  

SAF-T Global 

De acordo com a portaria 160/2013 os documentos de movimentação de mercadorias deverão ser 

mencionados no ficheiro SAF-T Global na secção MovementOfGoods. 

  

Serão enviados para o SAF-T Global os documentos de transporte das seguintes naturezas: 

  

 Vendas 

 Guia de remessa 

 Guia de transporte 

 Guia de consignação 

 Guia de devolução (n/ transporte) 

 Guia de devolução de consignação (n/ transporte) 

 Compras 

 N/Guia de devolução 

 N/Guia de transporte 

 N/Guia Devolução consignação 

 V/ devolução a fornecedor (v/ transporte) 

 V/ devolução de consignação a fornecedor (v/transporte) 

Documentos de Transporte Global 

Documentos de Transporte Global 

Quando se trata de bens em circulação sem destinatário específico, ou sem conhecimento prévio 

dos bens que vão ser incorporados em cada local de destino, poderá ser necessária a emissão de 

um documento de transporte global (n.º 6 artigo 4 do Decreto-Lei 147/2013) devendo efetuar a 

comunicação nos termos do n.º 6 do artigo 5 e não ficando dispensado de se fazer acompanhar 

pelo documento de transporte. 

Configuração 

Documento 

Para definir que determinado documento é um documento de transporte global deverá efetuar as 

configurações descritas de seguida. 

O primeiro passo será criar um novo documento ou usar um documento já existente de natureza 

Guia de transporte; em qualquer um dos casos, deverá certificar-se que a opção Pode ser 

convertido está ativa: 
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O documento Guia Global não deverá processar stock. Em Sistema - Configurações avançadas 

– Configurações de Postos – Comportamento a opção Stock deverá se manter desativa. 

  

 

Transporte 

Deverá ainda ter em atenção que aquando emissão do documento de entrega efetiva de bens – 

fatura, por exemplo – será avaliado o transporte indicado. Ou seja, apenas será efetuado o 

“cruzamento” entre a guia global e a fatura se o transporte indicado em ambos for o mesmo. 
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Assim sendo, poderá haver a necessidade de criar mais transportes – menu Sistema - Tabelas 

Gerais - Gerais – Transportes – caso pretenda proceder à emissão de documentos fatura sem 

que haja cruzamento com as guias globais. 

Controlo da entrega efetiva de bens 

Em Sistema - Personalização - Parametrizações funcionais – Movimentação – Documentos 

de transporte deverá ser parametrizado o documento a usar como Documento de Transporte 

Global bem como qual o tipo de controlo que pretende efetuar no que concerne a estes 

documentos: 

  

 Não controla os artigos constantes no DT global: aquando emissão do documento de 

entrega efetiva de bens não haverá qualquer validação no que diz respeito aos artigos 

registados e documento de transporte global existente 

  

 Não permite entrega de artigos não constantes no DT global: não será possível a emissão 

de documento de entrega efetiva de bens com artigos que não constem no documento de 

transporte global 

  

 Permite entrega, separando artigos não constantes em novo documento: aquando emissão 

do documento de entrega efetiva de bens, caso haja artigos registados que não constem 

no documento de transporte global, será gerado um segundo documento com esses 

produtos. 

  

A opção Verifica a existência de DT Global mitido em data anterior permite ao utilizador definir 

se pretende que, na criação de documentos resultantes dos documentos de transporte globais, 

sejam considerados os documentos de transporte globais criados numa data anterior caso não 

exista um documento de transporte global para essa data. 

Movimentação 

Aquando emissão de um documento de entrega efetiva de bens – fatura, por exemplo – será 

avaliada a eventual existência de documentos de transporte globais, sendo efetuado o 

“cruzamento” no que diz respeito aos artigos e quantidades registadas. 

Os documentos de entrega efetiva de bens gerados terão que ser comunicados à AT. 

O comportamento da aplicação irá depender do tipo de controlo parametrizado… 

Não controla os artigos constantes no DT Global 

Não será efetuado qualquer controlo no que diz respeito aos artigos faturados e o documento de 

transporte global existente. 

No entanto, o documento de entrega efetiva de bens emitido irá mencionar no campo Origem o 

documento de transporte global. 

  

Analisemos o exemplo de uma Guia Global com 10 placas Radeon e 5 monitores do transporte 12-

AA-12… 
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Ao emitir uma fatura com o mesmo transporte, registando 6 monitores não haverá qualquer 

impedimento sendo finalizado o documento o qual fará referência á guia global existente – campo 

Origem 

  

 

Não permite entrega de artigos não constantes no DT Global 

Num sistema com este tipo de controlo, aquando emissão do documento de entrega efetiva de 

bens, serão avaliados os artigos e quantidades registadas no documento de transporte global, não 

sendo permitido o registo de artigos/quantidades que não constem na guia global. 

Neste caso, sempre que finalize um documento, para além de ser preenchido o campo Origem 

com a indicação do documento de transporte global a que a fatura diz respeito, será também 
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preenchido automaticamente, em cada uma das linhas do documento, a indicação do documento 

de transporte global. 

Se existir mais de um documento de transporte global  criado para  a  mesma data  e transporte, aquando da fina l i zação do 

documento, será  cons iderado que o úl timo documento é que deu origem ao documento que está  a  criar.  

Se existirem linhas no documento que não existam no documento de transporte global não será 

possível gravar o documento. 

  

Seguindo o exemplo da Guia Global com 10 placas Radeon e 5 monitores do transporte 12-AA-12… 

Ao tentar emitir uma fatura com o transporte 12-AA-12, registando 6 monitores será apresentada a 

mensagem impedindo a gravação do documento. 

  

 

Embora tenha sido registada uma linha apenas com 6Uni, a  linha foi desdobrada tendo em atenção as quantidades que foi possível  

“cruzar” com a  guia  global  e as  restantes . 

Permite entrega, separando artigos não constantes em novo documento 

Esta opção permite, simultaneamente, satisfazer os documentos de transporte globais (criando 

documentos de entrega efetiva de bens) e criar outros documentos que movimentem artigos não 

mencionados no documento de transporte global. 

  

Assim, sempre que finalize um documento que contém artigos que não existem no documento de 

transporte global ou que contenha mais quantidades que as mencionadas no documento de 

transporte global, a aplicação propõe ao utilizador a emissão de dois documentos distintos: um 

relacionado com o documento de transporte global e outro documento sem qualquer relação. 
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Dando seguimento ao exemplo da Guia Global com 10 placas Radeon e 5 monitores do transporte 

12-AA-12… 

Ao tentar emitir uma fatura com o transporte 12-AA-12, registando 6 monitores será sugerida a 

criação de duas faturas… 

  

 

  

A primeira com as 5 Uni relativas à Guia Global e uma segunda com a quantidade remanescente…  
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Apenas  o 1º documento deverá  ser comunicado à  AT, pois  apenas  ele diz respeito à  Guia  Global .  
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Comunicação de Faturas à AT 

O Decreto-Lei n.º 198/2012, de 24 de agosto, alterado pela Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, 

veio estabelecer a obrigação de comunicação à Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), por 

transmissão eletrónica de dados, dos elementos das faturas emitidas por pessoas, singulares ou 

coletivas, que possuam sede, estabelecimento estável ou domicílio fiscal em território português e 

aqui pratiquem operações sujeitas a Imposto sobre o Valor Acrescentado, ainda que dele isento. 

  

A forma de comunicação dos elementos das faturas encontra-se prevista no artigo 3.º do referido 

diploma, que estipula que os sujeitos passivos de IVA são obrigados a comunicar à Autoridade 

Tributária a Aduaneira (AT), até́ ao dia 25 do mês seguinte ao da respetiva emissão, por 

transmissão eletrónica de dados, os elementos das faturas emitidas nos termos do Código do IVA, 

por uma das seguintes vias: 

  

 Por transmissão eletrónica de dados em tempo real, integrada em programa de Faturação 

Eletrónica, utilizando o WebService disponibilizado pela AT; 

 Por transmissão eletrónica de dados, mediante remessa de ficheiro normalizado estruturado com 

base no ficheiro SAF-T (PT), contendo os elementos das faturas; 

 Por inserção direta no Portal das Finanças; 

 Por outra via eletrónica, através da submissão do modelo oficial de declaração para comunicação 

dos elementos das Faturas, nos termos da Portaria n.º 426-A/2012, de 28 de dezembro 

  

A aplicação permite a transmissão eletrónica de dados em tempo real, utilizando o WebService 

disponibilizado pela AT. 

Os documentos abrangidos por esta comunicação serão: 

  

 Fatura 

 Fatura-Recibo 

 Fatura Simplificada 

 Nota de Débito 

 Nota de Crédito 

Configuração 

Para ativar a Comunicação das Faturas à AT por WebService, o utilizador deverá aceder ao 

separador Comunicação de Faturas à AT da ficha da empresa existente na área de sistema. 

  

Depois de aceites os Termos de uso, no separador Subutilizador, deverá configurar o 

subutilizador do portal da AT e respetiva password. 

Este subutilizador, na área Gestão de subutilizadores no portal da AT, tem de ter marcada a 

opção WFA – Comunicação de documentos de faturas. 

Poderá  usar o botão Validar para  se certi ficar que os  dados  estão corretos . 

Seguidamente, deverá aceder ao tabulador Configurações e definir a data a partir da qual 

pretende comunicar as faturas à AT via WebService. 
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Ativar a transmissão automática de documentos a partir de 

Ao configurar esta opção estará a indicar ao sistema que pretende enviar os documentos de 

faturação à AT via WebService a partir da data indicada. 

O momento em que tal comunicação será efetuada, é definido no campo Intervalo de dias entre 

a emissão do documento e o envio à AT  estando disponíveis as seguintes opções: 

  

 Imediato 

 Após 1 dia 

 Após 2 dias 

 Após 3 dias 

  

Quando o momento de envio é diferente do imediato, os documentos só serão va lidados pela AT quando esse praz o for atingido, 

por exemplo, momento de envio “Após um dia” o documento será criado no dia 01 mas  só será  processado pela  AT no dia  02.  

O interva lo de dias  aqui  definido será  usado na opção Comunicação de documentos de faturação (menu Sistema). 

De seguida deverá configurar o nome do computador em que o serviço será executado, bem 

como as horas em que esse mesmo serviço de comunicação de documentos de faturação será 

executado. 

Por padrão, o serviço será  executado a  cada 15 minutos , no horário indicado e no c omputador indicado. 

Desativar a transmissão automática de documentos a partir de 

Ao configurar esta opção estará a indicar ao sistema que deixa de comunicar os documentos via 

Webservice a partir da data indicada; ou seja, que a partir da data indicada a comunicação de 

faturas à AT será feita manualmente pelo utilizador via SAF-T (PT). 

  

Segundo a legislação não é possível alterar a via de comunicação no decurso do ano civil, pelo 

que, caso o utilizador desative o serviço nessas condições, será mostrada uma mensagem a 

alertar para esse fato; será da responsabilidade do utilizador continuar com a desativação da 

opção. 

    

   

Registo de documentos 

O registo de documentos de venda permanece igual. 

No entanto, no lado direito, existe um novo painel - Informação do documento - que mostra, para 

além de informações relacionadas com a segurança do documento (terminal em que o documento 

foi criado, data de criação, utilizador, número de vias impressas e a chave de controlo), a 

informação relacionada com a Comunicação à AT, nomeadamente Meio de comunicação do 

documento (SAFT Simplificado ou Serviço Web AT), Data da última comunicação e o 

Estado. 
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O envio dos documentos será da responsabilidade do utilizador. O envio dos documentos deverá 

ser realizado via opção Comunicação direta da faturação presente no menu Reporte. 

  

Edição de documentos 

Ao editar um documento submetido por WebService será mostrada uma mensagem a informar o 

utilizador que o documento que está a editar / anular já foi submetido à AT; será da 

responsabilidade do utilizador a alteração / anulação desse documento. 

  

Anulação de documentos 

Apenas os documentos não submetidos por WebService poderão ser anulados; ao tentar anular 

um documento já submetido à AT será mostrada uma mensagem a informar que o documento já 

foi submetido à AT e que a anulação não será possível. 

  

Envio de saft 

No período em que a comunicação por WebService se encontra ativa, não será possível a 

exportação do SAFT para submissão via opção Comunicação da fatução por SAF-T 

(simplificado) - Exportação SAF-T Simplificado, sendo mostrada uma mensagem a informar tal 

situação. 

  

Contudo, poderá exportar o SAFT em modo Análise mesmo que nesse período tenha ativo o 

envio por WebService. 

  

Autofaturação 

Os documentos de autofaturação de fornecedores, uma vez que não são considerados para o 

envio do SAFT simplificado/mensal, também não serão considerados para o envio de documentos 

por WebService. 

  

Os documentos de autofaturação de clientes também não serão considerados para o envio de 

documentos de faturação via WebService, uma vez que estes documentos serão apenas 

considerados para o SAFT Global.  

   

Consola de documentos 

A opção Comunicação direta da faturação do menu Reporte, mostra todos os documentos 

passíveis de serem submetidos à AT e efetuar a sua comunicação. 

  

Do lado direito do ecrã poderá filtrar os documentos que pretende visualizar. 

Uma vez marcados os documentos, poderá usar a opção Comunicar para comunicar os 

documentos à AT. 
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Não poderá  selecionar um documento já  submetido. 

Ao comunicar os documentos será tido em consideração o Intervalo de dias entre a emissão do 

documento e o envio à AT definido no separador Comunicação de faturas à AT da ficha da 

empresa. 

  

Erro na comunicação do documento 

Em algumas situações o envio do documento à AT não é possível. Quando isso acontece a janela 

de comunicação vai dar um aviso, clicando no botão Detalhes o erro ficará visível.  

  

Por exemplo, quando a senha do login de submissão à AT está inválida.  

  

Após corrigir o problema deverá reenviar o documento para a AT. 
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Comunicação do Inventário de Existências à AT 

Segundo a proposta de Lei do Orçamento de Estado da 2015 que contempla uma alteração ao 

Decreto-Lei n.º 198/2012, de 24 de Agosto, as empresas com Volume de Negócio superior a 

100.000€ passam a estar obrigadas a comunicar via eletrónica o inventário de 2014 até 31 de 

Janeiro de 2015. Segundo o manual de integração de software fornecido pela AT , na 

informação a comunicar, deverá estar presente o tipo de produto comunicado. 

Categorias de artigos 

Esta classificação é necessária para a correta contabilização do custo das mercadorias vendidas 

e matérias consumidas. 

  

  M – mercadoria 

  P – matérias-primas 

  P – matérias subsidiárias  

  P – materiais diversos 

  P – embalagens 

  A – produtos acabados e intermédios 

  S – subprodutos 

  S – desperdícios 

  T – produtos e trabalhos em curso 

  X - produtos à consignação a excluir do inventário 

  

 Os  artigos  da  categoria  X não serão incluídos  no ficheiro de inventário a  comunicar à  AT  . 

 Sempre que na ficha do Artigo, Família ou Armazém não seja  definida  a  categoria  de artigo, se rá  assumida a  categoria  M - 

Mercadoria. 

  

  

  

  

  

  

Documento inventário 

No menu Sistema - Tabelas gerais - Documentos – Tipos de documentos, para os 

documentos de stock passa a existir uma nova natureza e um comportamento designado de 

Inventário: 
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Este será o documento usado para a geração do inventário. 

Aquando do upgrade da base de dados este documento será criado automaticamente. Se já exis ti r um documento com o código 

INV, o documento de inventário não será  criado. 

  

  

  

  

Geração do inventário 

O documento de inventário pode ser criado manualmente em Stocks – Inventário final (pela 

criação do respetivo documento de inventário e lançamento dos artigos e quantidades) ou criado 

com base nas quantidades calculadas pela aplicação. 

O documento de inventário criado automaticamente pela emissão do relatório de inventário pode ser a l terado pelo uti l i zador.  

  

Para criar o inventário com base nas quantidades calculadas pela aplicação, deverá aceder a 

Análise - Análise de Stock – Inventário Existência por armazém, Inventário de existência 
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global ou Inventário por armazém, indicar a Data de inventário e marcar a opção Calcular 

preço de custo médio à data e gerar o inventário. 

O comportamento indicado de seguida verificar-se-á unicamente se a  opção Calcular preço de custo médio à data for selecionada. 

  

Uma vez gerado o inventário, ao clicar em Fechar será questionado se pretende guardar o 

inventário. 

Esta  mensagem não será  mostrada se a  opção Calcular preço de custo médio à data não foi  marcada. 

   

Ao escolher a opção Sim, deverá indicar o documento a criar e a respetiva série.  

    

 
    

Uma vez que a edição de documentos com muitas linhas pode tornar-se um pouco demorada, a 

geração do inventário não irá gerar documentos com mais de 2000 linhas, pelo que serão gerados 

vários documentos de inventário dividindo os artigos por vários documentos. 

Nas  empresas onde esteja definido o inventário intermitente (custo último), ao gerar o documento de inventário com base no 

relatório de exis tências , será  assumido o preço de  custo úl i tmo do artigo. 

Caso o preço de custo último a  essa data seja zero, será assumido o preço de custo último que está  neste momento na  ficha  do 

artigo. 

Edição do documento de inventário 

Posteriormente, o utilizador poderá editar o(s) documento(s) de inventário e efetuar as alterações 

que achar necessárias, no entanto, não será possível lançar - para a mesma data e para o mesmo 

armazém – o mesmo artigo, cor, tamanho, lote e número de série. 

  

Caso o inventário editado já tenha sido exportado, será mostrada a seguinte mensagem: 
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Consulte Exportar inventário para  mais  informações . 

É da responsabilidade do utilizador a alteração do documento que já foi exportado e que, 

eventualmente, já tenha sido submetido à AT. 

  

Na edição do inventário é possível alterar a data do mesmo desde que não exista um outro 

inventário para essa data: 

  

 
  

No entanto, não poderá ainda criar um inventário para uma data que já tenha um inventário 

encerrado: 

  

 
  

Sempre que opte por criar o documento de inventário manualmente, isto é, criar um inventário 

pelo registo manual dos artigos e respetivas quantidades, será sugerida a data do último 

documento de inventário em aberto. 

Caso não exista qualquer inventário aberto ou se todos os inventários  se encontrarem fechados , será  su gerida  como data  de 

criação do inventário a  data  de s is tema. 

  

Na alteração do documento de inventário, ao lançar um artigo já existente num documento de 

inventário, a nova linha será somada à linha já existente no documento. Caso esse artigo já exista 

noutro documento de inventário para a mesma data, será mostrada a seguinte mensagem:  
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Se pretender a  l inha, deverá  editar o documento indicado na mensagem.  

  

Sempre que seja registado ou anulado um documento (compra, venda ou stock) que movimente 

stock e cuja data seja anterior à data do inventário, será mostrada a seguinte mensagem: 

  

 
  

Caso pretenda ver refletido no inventário as quantidades movimentadas, deverá eliminar o(s) 

documento(s) de inventário e aceder novamente a Análise - Análise de Stock – Inventário 

Existência por armazém, Inventário de existência global ou Inventário por armazém para 

poder gerar novamente o inventário e recalculadas as quantidades. 

  

Ao aceder a Análise - Análise de Stock – Inventário Existência por armazém, Inventário de 

existência global ou Inventário por armazém, se já existir um inventário gravado, as lançadas 

nesse inventário serão carregadas e não será efetuado qualquer recálculo: 
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Encerrar inventário 

Depois de gerado o inventário e efetuadas as alterações necessárias, poderá fechar o inventário. 

Para tal, deverá usar o botão disponível no canto inferior do ecrã – Encerrar inventário 

Se a l terar o documento de inventário, este botão ficará inativo; para encerrar o inventário, deverá gravar novamente o inventário e 

editá -lo novamente. 

  

Ao encerrar um documento de inventário, serão encerrados todos os documentos de inventário 

para essa data, independentemente do armazém. O utilizador deverá confirmar que se 

responsabiliza pelas quantidades indicadas no inventário 

Quando se grava um inventário, são guardadas as quantidades registadas mas o stock do artigo não é influenciado; apenas quand o 

o inventário é encerrado é que o s tock e o PCM do artigo são atualizados. Para mais informações  consulte Contagem / Acerto /  

Inventário. 

No encerramento do inventário serão registadas as quantidades indicadas no documento de 

inventário para cada armazém. Para os artigos que não se encontram registados no documento 

de inventário (porque não têm quantidade em stock), será lançada uma linha a zero para cada 

armazém. 

  

Quando o inventário é encerrado, o stock assume as quantidades indicadas (ignorando todos os 

movimentos anteriores), o PCM é atualizado e o stock da ficha do artigo é atualizado tendo em 

consideração as quantidades declaradas no inventário. 

  

Depois de encerrado, não é possível alterar o inventário; para alterar o inventário, deverá reabri-lo 

- botão Reabrir Inventário em rodapé. 

  

  

Exportar inventário 

A exportação do inventário poderá ser efetuada em Reporte - Exportar inventário anual: 

O ficheiro é também copiado para  a  di retoria  Stock \Exportacao que se encontra  dentro da  pasta  de dados  da  empresa   

  

Caso não exista qualquer inventário com data de 31-12-2014, será apresentada mensagem ao 

utilizador.  

  

Se o artigo não tiver definida a categoria, será usada a categoria definida na Família do artigo; se 

essa família não tiver categoria definida, será usada a categoria do Armazém; se o artigo, a 

família e o armazém não tiverem a categoria de artigo definida, será exportada a categoria M - 

Mercadoria. 

Uma vez que o mesmo produto pode existir em armazéns diferentes e esses armazéns poderão 

ter categorias diferentes, na exportação do ficheiro de inventário, no código de artigo será indicado 

a categoria de artigo do mesmo, exceto se a categoria for M - Mercadoria que dispensa dessa 

identificação. 
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Sempre que na ficha do Artigo, Família ou Armazém não seja  definida  a  categoria  de artigo, será  assumida a  categoria  M - 

Mercadoria. 

Por exemplo, artigo TESTE com 10 unidades no armazém 1 e 20 unidades no armazém 2, será 

exportada a seguinte informação: 

  

Armazém 1 e armazém 2 com categoria M Mercadoria 

Artigo TESTE com 30 unidades 

  

Armazém 1 com categoria A Produtos acabados e armazém 2 com categoria T Trabalhos em curso 

Artigo TESTE.A com 10 unidades e artigo TESTE.T com 20 unidades 

  

Armazém 1 com categoria A Produtos acabados e armazém 2 com categoria M Mercadoria 

Artigo TESTE com 20 unidades e artigo TESTE.A com 10 unidades 

  

Poderá submeter o ficheiro na opção Entregar – Ficheiros de inventário disponível nos 

Serviços Tributários do Portal das Finanças. 

  

Caso possua aplicação de contabilidade Sage NCTB, GPOC ou 5CTB poderá exportar o ficheiro 

de inventário para que seja integrado na aplicação de contabilidade. Para tal selecione o formato 

Sage  

  

Contagem / Acerto / Inventário 

Poderá existir confusão entre Contagem, Acerto e Inventário. Estas são as particularidades de 

cada um destes tipos de documentos: 

  

Contagem 

  Não tem influência nos preços 

  Quando se grava são guardadas as diferenças entre o stock existente e o stock contado 

(o stock do artigo não é influenciado) 

  Quando se encerra a contagem, gera o acerto (ou entrada / saída) de acordo com 

diferenças 

  O stock do artigo apenas é atualizado quando se encerra a contagem (a gravação da 

contagem não tem influência no stock) 

  

Acerto 

  Não tem influência nos preços 

  Regista a quantidade em stock sendo "esquecido" o que está para trás 

  Quando o acerto é gravado, o stock é alterado tendo em consideração das quantidades 

registadas no acerto. 
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Inventário: 

  Quando se grava são guardadas as quantidades registadas mas o stock do artigo não é 

influenciado 

  Quando se encerra, é o stock assume as quantidades indicadas sendo esquecido o que 

está para trás 

  Quando se encerra, atualiza PCM 

  O stock do artigo apenas é atualizado quando se encerra o inventário (a gravação do 

inventário não influencia stock) 
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Faturação Eletrónica 

A faturação eletrónica consiste basicamente na emissão e envio eletrónico de faturas com 

assinatura digital em formato PDF. Trata-se de um documento idêntico à fatura em papel e de 

valor legal igual a esta, simplesmente se apresenta em formato digital. 

  

A adoção da faturação eletrónica é benéfica no que diz respeito à redução de custos inerentes à 

emissão de faturas e todo o processo de distribuição das mesmas. Além disso potencializa uma 

gestão mais eficaz providenciando uma maior eficiência e simplicidade de todo o processo. 

Configuração 

Vejamos como configurar a faturação eletrónica na aplicação… 

Esta  funcionalidade está disponível apenas em base de dados SQL, uma vez que implica a ativação da área funcional Arquivo Digital. 

Ativação 

A faturação eletrónica é ativada no menu Sistema – Personalização – Parametrizações 

funcionais – Faturação Eletrónica 

  

Ao ativar a faturação eletrónica será automaticamente ativada a área funcional Arquivo Digital. 

  

Aqui deverá definir qual o endereço de e-mail a usar para envio dos documentos – campo Email 

de envio 

  

Além do e-mail terá que indicar indicar qual o certificado a usar: 

  

 Certificado SAGE 

 Certificado Próprio 

  

Optando por Certificado Próprio terá que indicar o ficheiro e respetiva password. 

Série de Documentos 

Uma vez ativada a funcionalidade nos parâmetros da aplicação deverá criar uma série do tipo 

Emitir Faturas Eletrónica – Assinada. 

  

Estas séries estarão disponíveis em documentos de compra e vendas nas naturezas fatura, fatura 

simplificada, fatura recibo, nota de débito e nota de crédito. 

  

Caso pretenda, poderá associar um layout diferente às séries de faturação eletrónica– separador 

Outros   

As  séries  tipi ficadas  como faturação eletrónica  não poderão ser parametrizadas  como série default.  

Download @ www.idnet.pt | suporte@idnet.pt



 

  392 / 653 
 

Clientes 

Para os clientes que adotem a faturação eletrónica, deverá ser definido na respetiva ficha o modo 

de emissão Fatura Eletrónica Sage – separador Outros dados - campo Emissão 

  

Deverá ainda configurar o endereço de e-mail a ser usado para envio dos documentos – campo 

Email FE 

Registo Documentos Venda 

Ao indicar no documento um cliente que tenha definido o modo de emissão faturação eletrónica 

será validada a série de documentos ativa. Tratando-se de uma série de faturação normal será 

sugerida a comutação para uma série de faturação eletrónica  

  

 
  

Da mesma forma, se usar uma série tipificada para faturação eletrónica e o cliente não estiver 

configurado para tal será apresentado o aviso e alterada a série em uso. 

  

 
  

Quanto ao processo de registo em si, decorre normalmente. No entanto, ao gravar o documento, 

será automaticamente iniciado o processo de envio de e-mail. Neste e-mail será incluído um link 

para que o cliente possa efetuar o download do documento em questão. 

O l ink terá  um período l imite de 90 dias . 
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Arquivo do documento 

Ao gravar o documento, este será gravado automaticamente no arquivo digital em formato pdf… 

  

Para aceder ao arquivo digital bastará editar o documento e, no separador Extras, clicar no botão 

Arq.Fac. Eletrónica 
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Reenvio do documento 

Caso pretenda poderá proceder ao reenvio do e-mail com o link para download do documento. 

  

Para tal bastará editar o documento em questão e selecionar a opção Emitir na barra de 

ferramentas 
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Poderá ainda proceder ao reenvio através da impressão em série – Vendas - Impressão de 

Documentos. 

  

Ao selecionar uma série tipificada para faturação eletrónica será disponibilizada a opção 

Faturação Eletrónica que permitirá proceder ao reenvio do e-mail para o cliente. 

  

A parti r do momento que é efetuado um novo envio o l ink anterior deixa  de estar ativo. 
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Caso pretenda, pode ainda recorrer à consola de envio de documentos – Reporte – 

Comunicação direta de faturas eletrónicas 

  

Para o intervalo de datas indicado serão listados os documentos, podendo proceder ao reenvio do 

respetivo e-mail. 

  

Além do intervalo de datas, poderá efetuar um filtro por estado do documento. 

  

Ao clicar no botão Atualizar serão selecionados todos os documentos para envio do e-mail. Para 

proceder ao envio clique em Comunicar documentos eletrónicos. 

Para visualizar o novo estado dos documentos clique no botão Atualizar estado 
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Os documentos já  lidos pelo cl iente apresentam-se a  verde e não serão marcados automaticamente, no entanto poderá selecioná -

los  manualmente para  envi o. 

Um documento apresentar-se-á como Submetido mal seja enviado, passando para o estado de Enviado assim que é enviado o e -

mai l  para  o cl iente. 

Alteração de documentos 

Os documentos passam por vários estados desde o não comunicado, ou comunicado com erro, 

passando pelo submetido, enviado e lido pelo cliente até ao cuja data limite para leitira expirou. 

  

Uma vez lido pelo cliente o documento ficará bloqueado, apresentado o respetivo carimbo, 

possibilitando apenas a sua edição para consulta nada mais. 
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Anulação de documentos 

Um documento de venda emitido em série de faturação eletrónica, apenas poderá ser anulado 

caso não tenha já sido lido pelo cliente. 

Uma vez lido o documento apresentar-se-á no estado bloqueado. 
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Registo Documentos Compra 

Sempre que receber um documento de compra por faturação eletrónica poderá proceder ao 

registo do mesmo na aplicação usando para o efeito uma série de faturação eletrónica e 

anexando o pdf recebido no arquivo digital. 

  

Tratando-se de uma série tipificada para faturação eletrónica terá obrigatoriamente que efetuar o registo no arquivo digi ta l  para  

que possa  gravar o documento 

  

Processamento de avenças 

Apenas poderão ser definidas avenças em série de faturação eletrónica caso o cliente este 

parametrizado como tal. 

  

Aquando processamento, será ainda validado se o cliente nesse momento tem a configuração 

ativa de faturação eletrónica, bem como se a funcionalidade está ativa e operacional, 

nomeadamente em termos de licenciamento e contrato ativo. 

Conversão de documentos 

O processo de conversão de documentos, apenas permite gerar documentos em série de 

faturação eletrónica caso o cliente em questão esteja parametrizado para tal. 

  

No wizard de conversão de documentos de compra não será possível gerar documentos em série 

de faturação eletrónica uma vez que implicaria o registo prévio do documento no arquivo digital. 
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Inventário Permanente 

Quem está obrigado a adotar o Sistema de Inventário Permanente? 

As empresas que ultrapassem dois dos três limites seguintes: 

  

 Balanço – 350.000€ 

 Vendas Líquidas – 700.000€ 

 Nº médio de empregados – 10 

Novos limites para as categorias das entidades 

Quem está isento da obrigatoriedade de adoção do Sistema de Inventário 
Permanente? 

As Microentidades 

Agricultura, produção animal, apicultura e caça; 

Silvicultura e exploração florestal; 

Indústria piscatória e aquicultura; 

Pontos de venda a retalho que, no seu conjunto, não apresentem, no período de um exercício, 

vendas superiores a 300.000€ nem a 10% das vendas globais da respetiva entidade; 

Prestação de serviços, considerando-se como tais as que apresentem, no período de um 

exercício, um custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas que não exceda 

300.000€ nem 20% dos respetivos custos operacionais. 

Quando entra em vigor? 

As empresas abrangidas por esta obrigatoriedade deverão garantir o cumprimento do Sistema de 

Inventário Permanente a partir de Janeiro de 2016. 

  

  

  

Inventário Permanente na aplicação 

O método de inventário permanente é definido na ficha da empresa (área de sistema). 

  

Além disso deverão ser classificados os artigos para que seja possível uma correta contabilização 

do custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas. 

Consulte Classi ficação de Artigos  - Inventário Permanente  para  mais  informações  relativamente a  estas  configurações . 

Em relação aos artigos do tipo composto/fabricado, poderá ser definida a ponderação do custo por 

quantidade ou por quantidade e preço, aquando decomposição do artigo. 

  

 Para  mais  informações  leia  Compostos -Documentos  de Stock. 
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Caso a empresa esteja em sistema de inventário permanente, após exportação dos documentos 

para a contabilidade, estes ficarão bloqueados. Embora possam ser editados não poderão ser 

regravados. 

Leia   Ligação à  Contabi l idade - Exportação para  mais  informações . 

  

De acordo com o ofício nº 052/15 da Comissão de Normalização Contabilistica, “Tendo em vista o 

cumprimento do disposto no artigo 12º do Decreto-lei nº 158/2009, de 13 de julho, a aplicação do 

sistema de inventário permanente na escrituração comercial digráfica, pode basear-se em registos 

extra contabilísticos, os quais deverão identificar os bens quanto à natureza, quantidade e custos 

unitários e globais, suscetíveis de permitirem o controlo da correspondência entre os valores 

constantes dos registos contabilísticos e os valores apurados com base nas contagens físicas dos 

inventários.” 

  

Através do relatório Valorização de movimentos de stock presente no menu Análise - Análise 

de stocks, será possível obter esta informação. 

  

Detalhado por artigo: lista os movimentos de entrada e saída de stock artigo a artigo, podendo ser 

identificado o documento que originou cada movimento, bem como a quantidade movimentada e 

respetiva valorização (PCM à data do movimento). 

Caso a  categoria do artigo não esteja definida na ficha do mesmo, será assumida a  categoria da família associada ou, caso est a não 

esteja  também definida, a  categoria  do armazém. 

  

Detalhado por categoria: movimentos de entrada e saída de stock agrupados por 

documento/categoria/tipo de movimento, tendo ainda em atenção a unidade do artigo 

movimentado. 

Ou seja, caso um documento apresente várias linhas de artigos, sendo todos eles da mesma 

categoria e tenham associada a mesma unidade de medida, apenas será apresentada uma linha 

para esse documento. A não ser que se trate de um documento que resulte em mais do um tipo 

de movimento de stock, como por exemplo a transferência de armazém. 

A valorização será de acordo com o PCM à data do movimento. 

Caso a  categoria do artigo não esteja definida na ficha do mesmo, será assumida a  categoria da família associada ou, caso est a não 

esteja  também definida, a  categoria  do armazém. 

  

Resumido: conforme o próprio nome indica, trata-se de um relatório resumo dos movimentos de 

entrada e saída de stock agrupando por tipo de movimento (entrada ou saída), tipo de documento 

e categoria de artigo. 

Caso a  categoria do artigo não esteja definida na ficha do mesmo, será assumida a  categoria da família associada ou, caso esta não 

esteja  também definida, a  categoria  do armazém. 

  

Antes de proceder à comunicação do seu inventário poderá executar o Diagnóstico de 

Inventário Permanente (menu Reporte) que tem por objetivo validar o stock detetando eventuais 

erros, permitindo que sejam efetuados os ajustes necessários antes da emissão dos dados para o 

inventário permanente. 

 Para  mais  informações  consulte Diagnóstico de Inventário Permanente 
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Notas importantes: 

Por vezes os documentos de compras são lançados na aplicação após registo das vendas dos 

artigos, não sendo por isso correta a valorização do stock. 

A valorização das vendas é ainda afetada quando se converte por exemplo uma guia de compra 

em fatura, pois esta última irá influenciar o preço de custo médio do artigo. 

Além disso, existem variáveis para exportação da valorização de artigos para contabilidade, 

variáveis estas que irão refletir valores que necessitam ser calculados. Por todos estes motivos se 

recomenda a execução da rotina - menu Sistema - Utilitários - Recalcular custo das vendas  

  

 
  

Esta rotina irá reordenar os registos em stock tendo em atenção a data de movimentação, o tipo 

de movimento (entrada, saída, acerto) e ainda o nº do descritivo associado ao movimento bem 

como a numeração do documento que originou o movimento. Desta forma será possível obter 

uma valorização correta do stock. 

Caso a  empresa esteja em Sistema de Inventário Permanente não poderá registar docum entos de acerto de s tock nem tão pouco 

encerrar documento de inventário. 

  

Caso haja necessidade de efetuar acertos ao stock deverá lançar essas quantidades como saídas 

por quebras ou entradas por sobras. 

Ao tentar gravar um documento de acerto de s tock ou  ao encerrar documento de inventário, será  apresentada a  seguinte 

mensagem ao uti l i zador. 
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Ao encerrar uma contagem de s tock, ainda que o sistema possa estar configurado para efetuar um reset de quantidades  – emiti r 

acerto de s tock – será  criado documento de entrada ou sa ída  de s tock, consoante as  di ferenças  em questão.  
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Regime IVA de Caixa 

O regime de IVA de caixa (RIC) é um novo regime de exigibilidade do IVA, que permite às 

empresas entregarem o IVA ao Estado após o recebimento dos montantes faturados (e não no 

momento da emissão da fatura). 

  

De igual modo, estas empresas só poderão deduzir o IVA suportado nas compras após terem 

pago os respetivos montantes aos seus fornecedores. 

Em ambos os casos, o IVA é exigível no 12º mês posterior à data de emissão da fatura, caso o 

pagamento não seja efetuado até essa data. 

  

Este regime permite uma gestão de tesouraria mais eficaz, sobretudo para as empresas que, pela 

natureza das suas operações, têm habitualmente IVA a pagar ao Estado e prazos médios de 

recebimento longos dos seus clientes. 

Com este regime, passam a entregar o IVA ao Estado só depois de recebê-lo dos seus clientes. 

  

 

Para  mais  informações  consulte Decreto Lei  nº 71/2013 

Quem pode optar? 

Podem optar pelo RIC os sujeitos passivos de IVA que cumpram cumulativamente os seguintes 

requisitos: 

  

 Vol. negócios do ano anterior <= 500.000€ 

 Não praticam exclusivamente operações isentas de imposto (art. 9º do CIVA) 

 Não estão abrangidos pelo regime de isenção de IVA (art. 53º do CIVA) 

 Não estão abrangidos pelo regime dos pequenos retalhistas (art. 60º do CIVA) 
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 Estão registados há pelo menos 12 meses, para efeitos de IVA 

 Têm as suas obrigações declarativas em dia e a sua situação tributária regularizada 

  

O pedido de adesão pode ser efetuado até 31 de Outubro de cada ano, produzindo efeitos a partir 

de Janeiro do ano seguinte. Quem desejar aplicar o RIC já a partir de 1 de Outubro de 2013, deve 

efetuar o pedido até 30 de Setembro do mesmo ano. 

  

O “período de fidelização” é de 2 anos, após o qual o sujeito passivo pode voltar ao regime geral 

se assim o entender. 

O novo RIC revoga os  ante riores  regimes  especia is  de exigibi l idade do IVA. 

Se o volume de negócios  ul trapassar os  500.000€, a  empresa  sa i  imediatamente do regime (art. 5º do D.L. 71/2013)  

  

Transações Abrangidas 

O RIC aplica-se apenas às transmissões de bens e prestações de serviços praticadas entre 

sujeitos passivos de IVA, pelo que excluem-se as operações praticadas com consumidores finais. 

São, ainda, excluídas do âmbito de aplicação do RIC as seguintes operações: 

  

 Importações e exportações (art. 13º, 14º e 15º do CIVA) 

 Compras e vendas intracomunitárias de bens e serviços 

 Operações em que o adquirente seja o devedor do imposto (autoliquidação) Não praticam 

exclusivamente operações isentas de imposto (art. 9º do CIVA) 

 Operações entre sujeitos passivos com relações especiais, nos termos do art.63º, nº4 do 

CIRC 

  

Nas  transações excluídas do âmbito de aplicação do RIC, o IVA suportado e liquidado continuará a  ser devido nos moldes habitu ais , 

ou seja , em função da data  de faturação. 

Parametrização do RIC na aplicação 

Ficha Empresa 

A primeira alteração a efetuar caso pretenda aderir ao Regime de IVA de Caixa é indicar essa 

mesma intenção à aplicação; para tal, deverá aceder à Área de Sistema, editar a ficha da 

empresa e, no separador Outros Dados, ativar a opção: 
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Ao clicar em aqui será aberto um assistente que lhe permite efetuar as alterações necessárias à 

base de dados para aderir ao Regime de IVA de caixa… 

  

Este wizard começa por apresentar um texto introdutório informando que a aplicação está em 

conformidade com as regras estipuladas no Decreto-Lei n.º 71/2013. 

  

Clique Seguinte para avançar e indique a data de adesão ao regime… 

  

No passo seguinte, será sugerido o uso de novos modelos de impressão de recibos distribuídos 

com a aplicação os quais já incorporam todas as alterações necessárias para respeitar as regras 

definidas no decreto-lei. Optando por manter os que possui deverá se certificar que estes estão 

em conformidade com o Decreto Lei… 

  

De seguida deverá indicar as séries por padrão para lançamento de documentos ao abrigo do 

Regime de IVA de Caixa. Caso as séries aqui indicadas não existam na base de dados este 

wizard encarregar-se-á de as criar… 
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Se na  configuração de postos tiver parametrizada uma série específica para determinado documento, essa configuração i rá manter-

se- Apenas  será  a l terada a  configuração de série default do terminal .  

  

Por fim clique Concluir para que sejam aplicadas as configurações definidas… 

  

Uma vez ativado o regime de IVA de caixa, ficará registada na aplicação a data em que foi feita a 

adesão. 

  

 

Série de Documentos 

A série definida no wizard de ativação do Regime de IVA de Caixa da área de sistema será criada 

automaticamente como série RIC na aplicação. 

  

 
  

Não será  poss ível  o tratamento do Regime de IVA de Caixa  em séries  de autofaturação  

Ficha de Cliente 

Para os casos em que a empresa não aderiu ao Regime de IVA de Caixa, mas os seus clientes 

estão nesse regime, deverá indicar essa informação na ficha de cada um dos clientes que 

informou a empresa dessa mesma alteração – separador Outros Dados 
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IVA – regime de caixa 

esta opção deverá ser marcada se o cliente informou a empresa que aderiu ao Regime de IVA de 

Caixa 

  

Ativo desde 

data de adesão ao regime 

  

Terminado em 

data em que o cliente volta ao regime de IVA normal 

  

Estas opções estão unicamente disponíveis para clientes que preencham os seguintes requisitos: 

  

 Sujeitos passivos de IVA 

 Clientes cuja zona seja do tipo Nacional 

 Tipo de relação <vazia> ou 1 – Gerais 

  

Ao ativar esta configuração, caso existam documentos já registados para esse cliente com data 

posterior ou igual à data indicada para entrada no Regime de IVA de Caixa, será despoletado um 

aviso, tendo o utilizador que indicar se esses documentos estarão já ao abrigo do regime ou não. 
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Caso confirme a alteração, os documentos emitidos após a data indicada na ficha do cliente e não 

liquidados, serão marcados como emitidos ao abrigo do Regime de Iva de Caixa e efetuadas as 

alterações necessárias internamente na base de dados aos cálculos relativos ao RIC. 

Impressão Documentos 

Nos documentos de compra, venda, recibos e pagamentos a fornecedores onde seja aplicado o 

RIC, será impressa, na variável Rodape.Documento.Certificado, a indicação que o documento 

foi emitido ao abrigo do Regime de IVA de caixa. Assim sendo, será importante que os layout’s de 

impressão contenham esta variável., inclusivamente os usados para recibos e pagamentos a 

fornecedores 

  

 
  

Nos recibos e pagamentos a fornecedores emitidos ao abrigo do RIC será mencionado o quadro 

de resumo de IVA. 

Os modelos de impressão disponibilizados com a aplicação já incluem esta informação nos casos 

em que tal é obrigatório 

QUANDO É IMPRESSO IVA – regime de caixa? 

SE A EMPRESA ESTÁ NO RIC: 

  

 Nos documentos de venda e recibos emitidos a sujeitos passivos de IVA 

  (independentemente de a opção IVA – Regime de caixa se encontrar  marcada ou não na 

ficha de cliente) 

 Nos documentos de compra e pagamentos a fornecedores 

SE A EMPRESA NÃO ESTÁ NO RIC: 

  

 Nos recibos, se o cliente (sujeito passivo) estiver abrangido pelo RIC 

  

Além desta informação estão disponíveis algumas variáveis que poderão ser úteis: 
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Cabecalho.Documento.RegimeIvaDeCaixa 

permite determinar se um documento foi emitido ao abrigo do Regime de IVA de caixa 

  

Detalhes.RegimeIvaDeCaixa 

para recibos e pagamentos a fornecedor, permite determinar se a linha liquidada diz respeito a um 

documento emitido ao abrigo do regime de IVA de caixa 

  

Cabecalho.DocumentoOrigem.DataEmissao 

para pagamentos a fornecedor, retorna a data de pagamento efetivo 

  

Cabecalho.DocumentoOrigem.IdentificacaoDocumento 

para pagamentos a fornecedor, diz respeito ao nº de documento emitido pelo fornecedor relativo 

ao pagamento efetuado 

Movimentação 

Documentos de Venda e Documentos de Compra 

Segundo o nº 3 do Dec. Lei 71/2013 o regime só se aplica a transmissões que tenham por 

destinatários outros sujeitos passivos de IVA, com exceção das seguintes: 

  

 Importação, exportação e atividades conexas, previstas nos artigos 13.º, 14.º e 15.º do 

Código do IVA; 

 Transmissões e aquisições intracomunitárias de bens e operações assimiladas nos termos 

previstos no Regime do IVA nas Transações Intracomunitárias; 

 Prestações intracomunitárias de serviços;  

 Operações em que o adquirente seja o devedor do imposto; 

 Operações em que os sujeitos passivos tenham relações especiais, nos termos dos n.ºs 

10 e 12 do artigo 16.º do Código do IVA. 

  

Assim, ao registar um documento cuja natureza seja Fatura, Fatura-Recibo, Fatura Simplificada, 

Nota de Débito ou Nota de Crédito, será validado se: 

  

 A zona é Nacional 

 O total de IVA é diferente de 0 

 O tipo de relação do cliente seja 0 ou 1 

 O tipo de sujeito passivo não é Consumidor Final 

  

A série de documentos será automaticamente alterada para série normal ou série RIC consoante 

o caso. 

Caso exis ta  mais  do que uma série RIC caberá  ao uti l i zador selecionar a  que pretende.  

Se não exis ti r uma série RIC no s is tema para  que seja  efetuada a  comutação , será  despoletado o aviso 
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Analisemos os exemplos de faturação a cliente sujeito passivo… 

  

1 - série normal, RIC - série RIC 
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1 - série normal, RIC - série RIC, ICX – série RIC 
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Segundo o nº. 2 do artigo 6º do Dec. Lei 71/2013, no momento do pagamento, total ou parcial, das 

faturas referidas no número anterior, bem como nas situações referidas no n.º 2 do artigo 2.º, é 

obrigatória a emissão de recibo, pelos montantes recebidos. Assim sendo, na finalização de 

faturas ou faturas simplificadas ao abrigo do regime de IVA de caixa, será sugerido que se finalize 

o documento a crédito. 

  

Vejamos um exemplo de emissão fatura simplificada em regime de IVA de caixa…  
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Adiantamentos 

Segundo o artigo 3º do Decreto-Lei n.º 71/2013, os sujeitos passivos enquadrados no presente 

regime apenas podem deduzir o imposto que incide sobre todas as transmissões de bens ou as 

prestações de serviços que lhes forem efetuadas desde que tenham na sua posse fatura-recibo 

ou recibo comprovativo de pagamento emitido de acordo com os requisitos previstos no artigo 6.º. 

  

Por isso, se a empresa tiver ativo Regime de IVA de Caixa ou o cliente tiver ativo Regime de IVA 

de Caixa não será possível emitir Adiantamentos se a natureza desse documento for diferente de 

Fatura-Recibo sendo neste caso emitida a seguinte mensagem de alerta: 

  

 

Recibos 

Segundo o n.º 2 do artigo 6.º passa a ser obrigatória a emissão de recibos para empresas 

abrangidas pelo RIC. Sabendo que para um determinado cliente podem existir documentos 

criados ao abrigo do RIC e documentos emitidos fora do RIC e ainda que no n.º 3 do Artigo 6.º do 

Dec.Lei  71/2013 diz “O recibo emitido por sujeitos passivos enquadrados  no regime de IVA de 

caixa, ou emitido a estes sujeitos passivos, quando estes o solicitem, deve ser datado, numerado 

sequencialmente…” no ecrã de emissão de recibos serão carregados todos os documentos 

independentemente do regime. 

No entanto, a série escolhida para o documento irá determinar o tipo de pendentes que serão 

passíveis de liquidação. Os documentos que não possam ser liquidados na série indicada 

apresentarão um cadeado. 

  

Analisemos alguns exemplos de emissão de recibos… 

  

1 – série normal, RIC – série RIC 

  

O documento fatura 1/1 foi emitido antes da empresa ter aderido ao Regime de IVA de Caixa, por 

isso poderá ser liquidado usando uma série normal… 

  

Download @ www.idnet.pt | suporte@idnet.pt

https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/2013/05/10400/0314203145.pdf
https://dre.pt/pdf1sdip/2013/05/10400/0314203145.pdf


 

  415 / 653 
 

 
  

O documento fatura RIC/1 foi emitido ao abrigo do Regime de Iva de Caixa, pelo que apenas poderá 

ser liquidado num recibo em série RIC… 

  

 
  

Os recibos emitidos no âmbito do RIC devem conter os seguintes elementos: 

  

 Data e numeração sequencial 

 Valor sem IVA 

 Taxas de IVA aplicáveis e montantes de IVA liquidados 

 NIF do emitente 

 NIF do adquirente 

 Número das faturas a que respeita o pagamento 

 Menção “IVA – regime de caixa” 
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Ainda que a empresa não tenha aderido ao Regime de IVA de Caixa, os recibos emitidos para 

clientes que estejam nesse regime deverão conter a informação acima indicada. 

  

Exemplo de recibo emitido ao abrigo do Regime de IVA de Caixa… 
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Pagamentos a Fornecedores 

No caso dos pagamentos a fornecedores, será possível liquidar qualquer pendente 

independentemente da série do pagamento ou da série dos documentos a liquidar. 

Aquando emissão de um pagamento deverá ser registado o nº do documento do fornecedor 

emitido aquando pagamento bem como a data de pagamento efetivo – campos Nº Doc. 

Fornecedor e Data pag. fornecedor 

  

 
  

Se estes campos não forem preenchidos, os va lores do pagamento não serão considerados para cálculo da Base Exigível e Imposto  

Exigível  dos  relatórios  de impostos  de compras . 

  

Em pagamentos que se encontrem bloqueados por corresponderam a pagamento parcial e já 

existir documento de pagamento posterior é disponibilizado botão Atualizar info forn que 

permitirá, sem desbloquear o pagamento, introduzir a informação relativa ao documento e a data 

de liquidação. 
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Não será possível a utilização das modalidades de pagamento do tipo Letra ou Cheque pré-datado em série RIC, uma vez que estas  

modalidades de pagamento não poderão ser consideradas como comprovativas de pagamento (modalidades  de paga mento com 

configuração Gera pendente em conta corrente). No caso de a empresa não estar no RIC, mas o cl iente estar abrangido por esse  

regime, não é feito o controlo da modalidade de pagamento uma vez que esse controlo deverá  ser fei to por parte do cl iente  (a  

empresa  já  l iquidou o Iva  no momento da  fatura). 

  

Ficheiro SAF-T 

Segundo o n.º 5 do artigo 6.º do  Decreto-Lei n.º 71/2013, “Os recibos de pagamento 

mencionados no n.º 3 devem ser emitidos e comunicados nos termos previstos para a emissão e 

comunicação de faturas, com as devidas adaptações”. 

  

Assim sendo, na exportação do SAF-T – simplificado ou anual – serão incluídos os recibos 

emitidos ao abrigo do Regime de IVA de Caixa cuja data seja superior a 01-10-2013.. 
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Relatórios 

Os relatórios de impostos de vendas e compras apresentam os seguintes campos: 

  

 Não sujeito 

 Base Calculado  

 Base Exigível 

 Imposto Calculado 

 Imposto Exigível 

  

Nos  relatórios de impostos de compras serão considerados apenas os pagamentos  que tenham informação da data  efetiva  de 

pagamento e documento do fornecedor referente à  l iquidação.  

  

Analisemos um exemplo de registo de 2 pagamentos… 
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FAL RIC/1 sem informação do documento do fornecedor e data de pagamento 

  

 

  

FAL RIC/2 com informação do documento do fornecedor e data de pagamento 

  

 

  

Gerando o mapa de impostos de compras obteremos apenas os valores do pagamento RIC/2…  
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Ligação à Contabilidade 

Na ligação à contabilidade, as variáveis <RIC.IVA1>, <RIC.IVA2>, <RIC.IVA3>… devolvem o valor 

não exigível do IVA de acordo com os requisitos no Regime de Iva de Caixa 

O nº indicado corresponde ao código da  taxa  de IVA (Taxas  por Imposto)  

  

No que diz respeito aos pagamentos, a contabilização existe em dois momentos … 

     

 No primeiro momento, será lançado o movimento de pagamento propriamente dito, em que 

será movimentada a conta corrente do fornecedor por contrapartida da conta caixa/bancos 

– sem data efetiva de pagamento; 

 Um segundo momento, quando o fornecedor envia o recibo comprovativo do pagamento. É 

neste momento que deverão ser movimentadas as contas IVA – com data efetiva de 

pagamento. 

  

Assim, na configuração de contas para ligação à contabilidade, os documentos de natureza 

Pagamento/Recebimento de Fornecedor, deverão ser configurados separadamente, as contas 

para ligação à contabilidade: 

A configuração será  fei ta , obrigatoriamente, por documento e não por natureza  de documento.  

  

As contas configuradas na opção Sem data efetiva de pagamento serão usadas para criação do 

movimento contabilístico na data de registo do pagamento; ao passo que as contas configuradas 

com a opção Com data efetiva de pagamento serão movimentadas na data indicada no campo 

Data pag. Fornecedor  

Deverão ser configuradas , separada mente, as  contas  para  cada um dos  dois  momentos . 

  

Analisemos o exemplo de uma fatura de compra no valor total de 1845€ para o fornecedor 1…  

  

Para o pagamento da fatura de compra foram emitidos três pagamentos… 

  

O 1º pagamento, no valor de 500€, registado a 10-03-2016; o fornecedor passou o respetivo recibo 

nesse mesmo dia… 
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O 2º pagamento, no valor de 300€, foi registado no dia 20-03-2016, mas o recibo do fornecedor foi 

apenas registado no dia 25-03-2016… 

  

 

  

O 3º pagamento com o valor restante foi lançado a 31-03-2016 e ainda não foi rececionado o recibo 

do fornecedor… 
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Aquando da ligação à contabilidade existirão os seguintes movimentos…  

  

 
  

A coluna Prest. terá o valor 1 nos  movimentos  em que foi  introduzida  a  data  de pagamento e cujas  contas  se encontram  

configuradas na opção Com data efetiva de pagamento. A data desses  movimentos  será  a  data  inserida  no campo Data  pag. 

fornecedor 

Documento Retificativo de Fatura 

Este novo regime de exigibilidade do IVA, permite às empresas entregarem o IVA ao Estado após 

o recebimento dos montantes faturados e não no momento da emissão da fatura. 

De igual modo, estas empresas só poderão deduzir o IVA suportado nas compras após terem 

pago os respetivos montantes aos seus fornecedores. 

  

Contudo, o IVA passa a ser imediatamente devido nas seguintes situações: 

  

 no 12º mês posterior à data de emissão da fatura, no período de imposto correspondente 

 no período seguinte à comunicação de cessação da inscrição no RIC 

 no período correspondente à entrega da declaração de cessação de atividade 

  

Nestes casos, deverá ser emitido um documento retificativo da fatura emitida ao abrigo do RIC, 

mencionando que o RIC deixa de aplicar-se a essa fatura, pelo que o respetivo IVA passa a ser 

imediatamente exigível. 
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O decreto-lei que aprovou o RIC deixou bastantes questões em aberto, pelo que a AT acabaria 

por publicar dois ofícios circulados que visavam dar resposta às principais dúvidas: os ofícios nº 

30150/2013 de 30 de Agosto e nº 30154/2013 de 30 de Outubro. 

  

A única referência ao DRF no decreto-lei nº71/2013 encontra-se no nº 6 do art. 6º: 

  

“…Os sujeitos passivos devem emitir um documento retificativo de fatura, nos termos no nº6 do 

art. 36º do CIVA, mencionando que o RIC deixou de ser aplicável àquela operação.” 

O ofício circulado nº 30154/2013 procurou esclarecer, entre outras questões, os formalismos que 

o DRF devia assumir: 

  

“…o documento a emitir não deve ser uma nota de crédito/débito mas um documento interno que 

contenha os elementos previstos no nº6 do art. 36º do CIVA e que não carece de comunicação 

nos termos do nº5 do art. 6º do regime. O referido documento deve ser comunicado ao respetivo 

adquirente para que este tome conhecimento de que essa fatura deixa de estar abrangida pelo 

regime e, caso esteja igualmente abrangido pelo regime, possa exercer o seu direito à dedução a 

partir dessa data.” 

  

Consultando o nº6 do art. 36º do CIVA: 

  

“As guias ou notas de devolução e outros documentos rectificativos de faturas devem conter, além 

da data e numeração sequencial, os elementos a que se refere a alínea a) do número anterior, 

bem como a referência à fatura a que respeitam e as menções desta que são objecto de 

alterações”. A alínea a) do número anterior refere que os documentos devem conter: “os nomes, 

firmas ou denominações sociais e a sede ou domicílio do fornecedor de bens ou prestador de 

serviços e do destinatário ou adquirente, bem como os correspondentes números de identificação 

fiscal dos sujeitos passivos de imposto” 

  

Daqui resulta que o DRF deve ser um documento com as seguintes características gerais: 

  

 É um documento interno, de carácter informativo. 

Pode ser equiparado a uma mera nota informativa que deve ser impressa e enviada ao cliente. 

Tendo em conta estas características, não se trata de um documento assinado. 

  

 Datado e numerado sequencialmente 

Deve seguir as regras de numeração e controlo de datas em vigor para as faturas e outros 

documentos assinados. Ex: Respeito pela ordem cronológica na numeração. 

  

 Contém a identificação do emissor bem como do cliente 

Deve conter o NIF, nome e morada de ambas as partes 

  

 Contém o nº fatura que visa rectificar 

Deve conter a informação da fatura ou das faturas que está a rectificar 

  

 Deve mencionar que o RIC deixa de se aplicar à fatura em questão 
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Embora não esteja explícito na legislação, deverá ser indicado também o motivo pelo qual se 

deixa de aplicar o RIC (Atingido o 12º mês posterior à data de emissão da fatura, Cessação da 

inscrição da empresa no RIC ou Cessação de actividade da empresa) 

Por outro lado, tendo em conta que uma fatura pode estar parcialmente paga ao fim de 12 meses, 

o RIC só deixará de se aplicar aos valores pendentes da fatura, pelo que se torna relevante 

indicar no DRF os valores de IVA e base tributável que passam a ser imediatamente exigíveis. 

  

 Não necessita apresentar as linhas originais da fatura 

A legislação obriga apenas a indicar as “menções da fatura que são objecto de alteração”. Uma 

vez que nunca poderá haver alterações ao nível dos produtos/serviços faturados, não há 

necessidade de representá-los no DRF 

  

 Não carece de comunicação à AT 

Este documento não precisa de ser comunicado à AT 

  

 Não deve ser exportado para o SAF-T 

Tendo em conta as características do documento, este não é enquadrável nas estruturas de 

dados do SAF-T. 

  

 Deve ser passível de exportação para a contabilidade 

O DRF deve efetuar a movimentação contabilística correspondente ao valor do IVA que se tornou 

exigível, transferindo-o da conta de IVA não exigível para a conta de IVA exigível, tal como 

definido na configuração das contas de IVA. 

Este documento deve existir para vendas assim como para compras, de forma a permitir o registo 

de DRF enviados pelos fornecedores e, assim, poder deduzir o IVA das faturas de compra não 

liquidadas. 

Configuração de Documento Retificativo 

Por padrão, a aplicação disponibiliza os documentos DRF e DRC do tipo Documento retificativo 

e natureza Doc. retificativo de fatura de venda e Doc retificativo de fatura de compra, 

respetivamente. 

Deverá certificar-se que os documentos existem no sistema. 

  

A aplicação disponibiliza um layout para impressão dos documentos retificativos de fatura – Sage 

Documento rectificativo.lst 

Este modelo de impressão é em tudo semelhante ao modelo de impressão do recibo, tendo ainda 

incluída uma nova variável de impressão Cabecalho.MotivoRectificacao. Esta variável de 

impressão irá imprimir um pequeno texto que contém o motivo de rectificação: 

          

 12º mês após emissão de fatura 

 Por cessação de inscrição no RIC 

 Por cessação de atividade 
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Registo de Documento Retificativo de Fatura 

Para proceder ao registo de documento retificativo de fatura aceda ao menu Vendas (ou 

Compras) – Documentos retificativos (R.I.C.). O registo do documento será semelhante à 

emissão de um recibo, devendo no entanto incluir o motivo de emissão do documento. 

  

Exemplo de documento retificativo por falta de pagamento 1 ano após emissão… 
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Assistente de Criação de Documento Retificativo 

Para auxiliar o utilizador na criação dos documentos rectificativos, foi incluído um wizard em 

Vendas (e Compras) – Assistente de criação de documentos rectificativos (R.I.C.) 

  

No primeiro ecrã do assistente, deverá seleccionar o motivo pelo qual vão ser criados os 

documentos rectificativos de fatura, assim como os tipos de conta de onde pretende obter os 

documentos pendentes: 
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No passo seguinte deverá indicar a Série, o Documento e a Data do documento rectificativo a criar 

pelo assistente… No caso de cessação da inscrição da empresa no RIC ou cessação de 

actividade, deverá indicar adicionalmente a data fim do Regime de IVA de Caixa: 
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Caso existam documentos, emitidos ao abrigo do Regime de IVA de Caixa com data posterior à  data aqui indicada, o utilizador será  

informado não sendo poss ível  prosseguir com o ass is tente.  

  

Serão então listados os documentos que poderão ser retificados tendo em conta o motivo 

indicado… 

  

 
  

Clicando Seguinte serão então criados os documentos retificativos… 
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O Regime de IVA de Caixa será desativado na área de sistema… 

  

  

Ligação à Contabilidade 

Na configuração de contas para ligação à contabilidade poderá configurar o movimento 

contabilístico dos documentos rectificativos de faturas de compra e de venda: 

  

 
  

Para a configuração da ligação à contabilidade deste tipo de documentos deverá usar as variáveis 

<RIC.IVA1>, <RIC.IVA2>, <RIC.IVA3>… que devolvem o valor exigível do IVA de acordo com os 

requisitos no Regime de IVA de caixa. 
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Regime de IVA Bens Usados 

O regime dos bens em 2ª mão – que se encontra regulamentado pelo D. L. n.º 199/96, de 18 de 

outubro – assenta na tributação da margem do lucro de todas as transmissões de bens efetuadas 

no espaço nacional e comunitário. Estabelece a Diretiva 94/5/CE, de 14 de fevereiro (relativa à 

tributação de bens em 2ª mão, objetos de arte, de coleção e antiguidades) que “a margem de 

lucro é igual à diferença entre o preço de venda solicitado pelo revendedor para os bens e o seu 

preço de compra” entendendo-se por: 

  

 Preço de venda: “tudo o que constitui a contraprestação obtida ou a obter pelo sujeito 

passivo revendedor da parte do comprador ou de um terceiro, incluindo as subvenções 

diretamente ligadas a essas operações, os impostos, direitos, contribuições e taxas, as 

despesas acessórias, cobradas pelo sujeito passivo revendedor ao comprador...” 

  

 Preço de compra: “tudo o que constitui a contrapartida obtida ou a obter do sujeito passivo 

revendedor pelo seu fornecedor” 

  

Perante estes conceitos, conclui-se que constitui preço de compra apenas o valor < pelo respetivo 

fornecedor e preço de venda o montante a receber do comprador, montante este que tem de 

incluir o respetivo imposto. 

Consulte em Legislação toda a legislação relativa ao regime especia l  de tributação dos  bens  em 2ª mão, Objetos  de Arte, de 

Coleção e Antiguidades . 

Para responder aos requisitos deste regime de tributação relativamente aos bens em 2ª mão, 

também designado de regime de tributação da margem, deverá efetuar algumas parametrizações 

e ter presente toda a legislação, uma vez que a forma como os documentos são lançados são 

determinantes para a aplicação correta deste regime. 

A apl icação não contempla  o regime especia l  de tributação de Objetos  de Arte, de Coleção e Antiguidades .  

Configuração 

Vejamos como configurar todo o sistema para que se possa aplicar a legislação relativa à 

comercialização de bens usados… 

Ativação 

No menu Sistema – Personalização - Parametrizações funcionais – Parâmetros deverá ativar 

a Área Funcional IVA Bens 2ª mão 

  

Download @ www.idnet.pt | suporte@idnet.pt



 

  432 / 653 
 

 

Impostos 

Ativando a Área Funcional IVA Bens 2ª mão serão criados automaticamente os impostos IVBU e 

IVAU. 

  

IVBU 

  

 
  

Este imposto é criado selecionando na área Incidência a opção Na transação, uma vez que 

deverá ser calculado o imposto no momento em que é transacionado o bem. A opção Regime de 

IVA de bens usados estará ativa de forma a identificar univocamente o regime de IVA usado. 

  

Uma vez que o IVA incidirá apenas sobre o lucro, as fórmulas deste imposto são preenchidas 

automaticamente refletindo esse facto. 

  

Imaginemos o seguinte exemplo… 
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valor de compra do artigo A = 150 € 

valor de venda do artigo A = 200€ 

  

Uma vez que segundo a legislação o preço de venda já tem o imposto incluído, o lucro será a 

diferença entre o preço de custo e o preço de venda, sabendo que nesta diferença já consta o valor 

do IVA a 23%, assim o lucro será 40,65=50/(1*23/100) 

  

Fórmula de cálculo 

Uma vez que neste campo deverá ser definida a fórmula através da qual se poderá calcular o 

valor do IVA usando os valores sem imposto, é usado o valor total sem imposto e o último preço 

de custo sem imposto - (TotalNetAmount-ItemCostUnitPrice)*(Tax/100) 

  

Fórmula de Incidência 

Uma vez que o IVA deve incidir apenas sobre o lucro, nesta fórmula apenas é mencionado o lucro 

total - TotalProfitValue 

  

Fórmula inversa 

Ao contrário do que acontece na fórmula de cálculo, esta fórmula considera para o cálculo os 

valores com impostos (valor total e o preço de custo último com impostos incluídos), ou seja, usa 

os valores com IVA incluído para calcular o valor do IVA - (TotalAmount-

ItemCostTaxIncludedPrice)-((TotalAmount-ItemCostTaxIncludedPrice)/(1+(Tax/100))) 

  

Fórmula Inc. (inv) 

Para calcular o valor de incidência do IVA usando os valores com IVA, a fórmula deve ler o valor 

do lucro total com impostos incluídos e calcular o valor sem IVA - (TotalProfitValue/(1+(Tax/100)) 

  

IVAU 

  

Uma vez que parte do valor da venda não tem incidência de IVA (o correspondente ao preço de 

custo do produto), é também criado o imposto IVAU - IVA Bens Usados (Isento) para englobar a 

parte do valor que não tem IVA incluído. 
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Este imposto, tal como o IVBU - IVA Bens usados incidirá na transação e sobre outros impostos 

eventualmente existentes no documento. Utiliza as seguintes fórmulas para o cálculo: 

  

Fórmula de cálculo 

O total do IVA é calculado tendo em consideração o preço de custo último e aplicando taxa de IVA 

0 (zero) - ItemCostUnitPrice*(Tax/100) 

  

Fórmula de Incidência 

Segundo a legislação, o IVA deverá ser apenas aplicado ao lucro, pelo que o valor de incidência 

para esta taxa será igual ao preço de custo último do produto - ItemCostUnitPrice 

  

Fórmula inversa 

Ao contrário do acontece na fórmula de cálculo, esta fórmula considera para o cálculo os valores 

com impostos que neste caso é o preço de custo último com imposto incluído. 

Já que a taxa é 0 (zero), o valor do imposto será 0 (zero) - ItemCostTaxIncludedPrice-

(ItemCostTaxIncludedPrice/(1+(Tax/100))) 

  

Fórmula Inc. (inv) 

Para calcular o valor de incidência do IVA usando os valores com IVA, a fórmula considera o 

preço de custo último com imposto incluído, mas uma vez que a taxa é 0, o preço de custo sem 

imposto é igual ao preço de custo com imposto - ItemCostTaxIncludedPrice 

  

Além dos registos em Definição de Impostos, serão também adicionados em Taxas por 

Imposto os registos relativos ao IVBU e IVAU 
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De igual forma será automaticamente criado um Agrupamento de Impostos … 

  

 
  

Serão ainda criados dois impostos por entidade - um para clientes e outro para fornecedores. 

  

No caso dos clientes, estarão definidos na área de Impostos no grupo os impostos: 

  

 IVAU: para o cálculo do IVA (isento) sobre o preço de custo; 

 IVBU: para o cálculo do IVA sobre o lucro da venda; 
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 IVA: uma vez que para um determinado grupo de clientes podem ser realizadas vendas de bens 

usados e bens novos, é necessário definir, para além do IVAU o do IVBU, o IVA de forma a garantir 

que nas vendas de produtos novos seja calculado o IVA sobre o preço de venda à taxa em vigor. 

  

Relativamente aos fornecedores, para além da adição do IVA aos Impostos no grupo pela mesma 

razão já mencionada para os clientes, estará apenas presente o IVAU uma vez que todas as 

compras deverão ter imposto. 
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No menu Sistema – Personalização - Parametrizações funcionais – Parâmetros deverá ser 

definido o imposto Iva bens usados por default para artigos, clientes e fornecedores. 

  

 
  

Apesar de ser sugerido este imposto na  criação de novos  regis tos  é  sempre poss ível  defini r um outro imposto. 

Artigos 

Os artigos cuja transação será abrangida pelo regime especial de tributação dos bens em 2ª mão, 

deverão ter configurado o agrupamento de impostos IVA Bens Usados 

Uma vez que o preço de custo é atualizado aquando do registo de cada documento, deverá ser criada uma ficha  de produto por 

cada bem usado que será  a lvo de transação sujei ta  ao regime especia l  de tributação dos  bens  em 2ª mão.  

Exemplo de artigo em 2ª mão – Viatura A 

  

Download @ www.idnet.pt | suporte@idnet.pt



 

  438 / 653 
 

 

Clientes e Fornecedores 

Os terceiros abrangidos pelo regime especial de tributação dos bens em 2ª mão deverão ter 

definido, no campo Imposto da sua ficha, o regime de IVA a que estão sujeitos, isto é, para os 

clientes deverá ser colocado o imposto IVA Bens Usados e para os fornecedores o imposto IVA 

Bens Usados (Fornecedores) 
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Séries 

Embora a venda / compra de bens usados possa ser registada em série normal, poderá criar 

séries específicas para a criação destes documentos. Para tal, no menu Sistema - Tabelas 

gerais - Documentos - Séries de Documentos, deverá selecionar a opção IVA – Regime 

especial de tributação da margem: 
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Documentos 

O cálculo do IVA da venda de bens tributada por este regime incide apenas sobre o lucro. Uma 

vez que para calcular o lucro é sempre necessário ter presente, para além do preço de venda, o 

preço de custo do produto, deverá certificar-se que todos os documentos de compra onde serão 

registadas as aquisições de bens usados atualizam o preço de custo dos produtos – no menu 

Sistema - Tabelas gerais - Documentos – Tipos de Documentos – tabulador Descritivos – 

campo Atualiza preço de custo último 
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Modelos de impressão de documentos 

As faturas ou documentos equivalentes, emitidos pelos sujeitos passivos revendedores, relativos 

às transmissões efetuadas ao abrigo do regime especial de tributação da margem, não podem 

discriminar o imposto devido e devem conter a menção ao regime de IVA de bens usados. 

  

Os modelos de impressão padrão já apresentam esta configuração, caso esteja a usar um layout 

personalizado certifique-se que está contemplada esta parametrização. 

  

Exemplo de documento onde é aplicado o IVA normal… 
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Exemplo de documento de venda de bem usado… 

  

  

 

Movimentação 

Uma vez configurado todo o sistema analisemos o processo de compra e venda de bens 

usados… 

Compra 

Deverá ser criada uma nova ficha de produto por cada bem adquirido em estado de usado para 

que o regime de tributação da margem seja corretamente aplicado. Esta obrigatoriedade prende-

se com o facto deste regime exigir, segundo o nº 1 do Artigo 4º, que seja sempre conhecido o 

preço de custo dos produtos de forma a calcular o valor do IVA apenas sobre o lucro da venda. 

Ora, se a cada compra o preço de custo é atualizado, se um mesmo bem em 2ª mão fosse 

comprado com valores diferentes, o cálculo do IVA sobre a margem seria efetuado erradamente. 

Tal como acontece nos outros regimes de IVA, o cálculo do preço de custo do bem em 2ª mão é 

efetuado depois de subtraídos os descontos. 

No que diz respeito aos portes, estes poderão ou não afetar o preço de custo do produto, dependendo da Configuração 51 - O valor 

dos  portes  lançado em um documento de compra, afeta  o preço de custo do produto se encontrar ou não ativa .  

Ass im como os portes, também os custos eventualmente repartidos pelos documento s  onde foram movimentados  bens  em 2ª 

mão, aumentam o preço de custo do produto. 

Para melhor compreender o processo de compra analisemos um exemplo… 

  

Compra ao fornecedor ABC, Lda. do artigo Viatura A no valor de 6.000€ 
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Tratando-se do regime especial de tributação de bens usados não será aplicado IVA 

  

 

Venda 

Uma vez que o documento de venda não poderá descriminar o valor do IVA, os documentos de 

venda que movimentam bens em 2ª mão deverão ser lançados com imposto incluído, pelo que, 

caso movimente um bem usado num documento parametrizado para ser lançado sem imposto 

incluído, será despoletado aviso ao utilizador e o documento de venda será alterado para usar 

impostos incluídos. 

Será também incluída uma observação que informa o utilizador que está a lançar um documento 

ao abrigo do regime de IVA de bens usados. 
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Venda da Viatura A ao cliente Abreu & Filhos… 
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Segundo o nº 3 do Artigo 4º do regime de tributação da margem, “o apuramento do imposto 

devido será efetuado individualmente em relação a cada bem”. Assim sendo, cada documento 

deverá corresponder apenas à venda de um artigo, não deverá movimentar mais do que um bem 

usado num único documento de venda. 

Da mesma forma, não deverá movimentar um bem usado conjuntamente com um produto 

tributado segundo o regime normal do IVA no mesmo documento. 

  

Seguindo o exemplo da venda da Viatura A… 

  

Ao tentar registar no mesmo documento um serviço de pintura que é tributado à taxa de IVA normal, 

seria despoletado um aviso impedindo o registo de ambos os artigos no mesmo documento. 

  

 

  

Para o cálculo do valor do IVA dos documentos de venda são considerados o preço de custo e o 

valor de venda, a partir dos quais será calculado o lucro. Ora, caso o valor de venda seja inferior 

ou igual ao preço de custo, uma vez que o lucro é negativo, não será calculado o IVA, já que, 

segundo o nº 3 do Artigo 4º, o “excesso do preço de compra sobre o preço de venda afetar o valor 

tributável de outras transmissões”. 

  

Continuando o exemplo da venda da Viatura A… 
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Ao vender o veículo por 8.500€ haverá um lucro de 2.500€ uma vez que a viatura foi adquirida por 

6.000€. 

  

Assim sendo, será calculado o IVA sobre 2.032,52€ (valor sem impostos) 
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Legislação 

Regime Especial de Tributação dos Bens em 2ª Mão, Objetos de Arte, de Coleção e 
Antiguidades 

Artigo 1º Incidência  

Estão sujeitos a imposto sobre o valor acrescentado, segundo o regime especial de tributação da 

margem, as transmissões de bens em segunda mão, de objetos de arte, de coleção e de 

antiguidades, efetuadas nos termos deste diploma, por sujeitos passivos revendedores ou por 

organizadores de vendas em leilão que atuem em nome próprio, por conta de um comitente, de 

acordo com um contrato de comissão de venda. 

Artigo 2º Definições 

Para efeitos do presente Regime Especial, entende-se por: 

a) Bens em segunda mão - os bens móveis suscetíveis de reutilização no estado em que se 

encontram ou após reparação, com exclusão dos objetos de arte, de coleção, das antiguidades, 

das pedras preciosas e metais preciosos, não se entendendo como tais as moedas ou artefactos 

daqueles materiais; 

b) Objetos de arte, objetos de coleção e antiguidades - os bens mencionados, respetivamente, 

nos pontos A, B e C da lista em anexo; 

c) Sujeito passivo revendedor - o sujeito passivo que, no âmbito da sua atividade, compra, afeta 

às necessidades da sua empresa ou importa, para revenda, bens em segunda mão, objetos de 

arte, de coleção ou antiguidades, quer esse sujeito passivo atue por conta própria, quer por conta 

de outrem nos termos de um contrato de comissão de compra e venda; 

d) Organizador de vendas em leilão - um sujeito passivo que, no âmbito da sua atividade 

económica, proponha a venda de um bem, em seu nome, mas por conta de um comitente, nos 

termos de um contrato de comissão de venda, com vista à sua adjudicação em leilão; 

e) Comitente de um organizador de vendas em leilão - qualquer pessoa que entregue um bem a 

um organizador de vendas de bens em leilão, nos termos de um contrato de comissão de venda, 

com vista à sua adjudicação em leilão. 

Artigo 3º Revendedores 

1 - As transmissões de bens em segunda mão, de objetos de arte, de coleção ou de antiguidades, 

efetuadas por um sujeito passivo revendedor, são sujeitas ao regime especial de tributação da 

margem, desde que este tenha adquirido esses bens no interior da Comunidade, em qualquer 

uma das seguintes condições: 

a) A uma pessoa que não seja sujeito passivo; 

b) A outro sujeito passivo, desde que a transmissão feita por este tenha sido isenta de imposto, ao 

abrigo do nº 33 do artigo 9º do Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado, ou de disposição 

legal idêntica vigente no Estado membro onde tiver sido efetuada a transmissão; 

c) A outro sujeito passivo, desde que a transmissão feita por este tenha tido por objeto um bem de 

investimento e tenha sido isenta de imposto, ao abrigo do artigo 53º do Código do Imposto sobre o 

Valor Acrescentado, ou de disposição legal idêntica vigente no Estado membro onde tiver sido 

efetuada a transmissão; 
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d) A outro sujeito passivo revendedor, desde que a transmissão dos bens por esse outro sujeito 

passivo revendedor tenha sido efetuada ao abrigo do disposto neste diploma, ou de 

regulamentação idêntica vigente no Estado membro onde a transmissão dos bens tiver sido 

efetuada. 

2 - Os sujeitos passivos revendedores poderão optar pela aplicação do regime especial de 

tributação da margem, previsto neste diploma, às seguintes transmissões: 

a) De objetos de arte, de coleção ou de antiguidades que eles próprios tenham importado; 

b) De objetos de arte que tenham sido adquiridos no interior da Comunidade ao seu autor, aos 

seus herdeiros ou legatários; 

c) De objetos de arte que tenham sido adquiridos a um outro sujeito passivo, não revendedor, 

desde que a transmissão por esse outro sujeito passivo ou a aquisição intracomunitária dos bens 

pelo sujeito passivo, revendedor, se for caso disso, tenha beneficiado da aplicação da taxa 

reduzida de imposto prevista nas alíneas c) e e) do artigo 15º deste Regime Especial. 

3 - O direito de opção será exercido relativamente ao conjunto das operações referidas no número 

anterior, mediante comunicação prévia à Direção Geral dos Impostos, produzindo efeitos 

imediatos. 4 - A opção, uma vez exercida, deverá ser mantida durante um período de, pelo 

menos, dois anos civis completos. 5 - Decorrido o prazo a que se refere o número anterior, se o 

sujeito passivo pretender renunciar à opção efetuada relativamente aos bens adquiridos nas 

condições previstas no nº 2 deste artigo, deverá comunicar esse facto à Direcção-Geral dos 

Impostos. 6 - A comunicação referida no número anterior só poderá ser apresentada durante o 

mês de janeiro de um dos anos seguintes àquele em que se tiver completado o prazo do regime 

de opção, produzindo efeitos a partir de 1 de janeiro do ano da sua apresentação, podendo ser 

exercido o direito à dedução do imposto respeitante aos bens adquiridos durante o período da 

opção e que se encontrem em existência no final do ano. 

Artigo 4º Valor Tributável 

1 - O valor tributável das transmissões de bens referidas no artigo anterior, efetuadas pelo sujeito 

passivo revendedor, é constituído pela diferença, devidamente justificada, entre a contraprestação 

obtida ou a obter do cliente, determinada nos termos do artigo 16º do Código do Imposto sobre o 

Valor Acrescentado, e o preço de compra dos mesmos bens, com inclusão do imposto sobre o 

valor acrescentado, caso este tenha sido liquidado e venha expresso na fatura ou documento 

equivalente. 2 - Quando as transmissões digam respeito a objetos de arte, de coleção ou 

antiguidades, importados pelo próprio sujeito passivo revendedor, o preço de compra a ter em 

conta para o cálculo referido no número anterior será igual ao valor tributável na importação, 

determinado nos termos do artigo 17º do Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado, 

acrescido do imposto devido ou pago na importação. 3 - O apuramento do imposto devido será 

efetuado individualmente em relação a cada bem, não podendo o excesso do preço de compra 

sobre o preço de venda afetar o valor tributável de outras transmissões. 4 - Quando não for 

possível determinar exatamente o preço de compra de objetos de arte, considerar-se-á como 

tributável um valor igual a 50% da contraprestação, determinada nos termos do nº 1. 

Artigo 5º Exclusão do direito à dedução 

1 - O sujeito passivo revendedor, que destine os bens adquiridos a transmissões sujeitas ao 

regime especial de tributação da margem, não poderá deduzir o imposto sobre o valor 

acrescentado devido ou pago, relativamente: 
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a) Aos objetos de arte, de coleção ou antiguidades, por ele importados; 

b) Aos objetos de arte que lhe são ou venham a ser transmitidos pelo seu autor, herdeiros ou 

legatários; 

c) Aos objetos de arte que lhe são ou venham a ser transmitidos por um sujeito passivo não 

revendedor. 

2 - O imposto que tenha onerado as reparações, a manutenção ou outras prestações de serviços 

respeitantes aos bens sujeitos ao regime especial de tributação da margem é, porém, dedutível, 

nos termos gerais do Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado. 3 - O imposto liquidado pelo 

sujeito passivo revendedor nas transmissões de bens sujeitas ao regime especial de tributação da 

margem não é dedutível pelo sujeito passivo adquirente, ainda que este destine esses bens à sua 

atividade tributada. 

Artigo 6º Faturas (requisitos das) 

1 - As faturas ou documentos equivalentes, emitidos pelos sujeitos passivos revendedores, 

relativos às transmissões efetuadas ao abrigo do regime especial de tributação da margem, não 

podem discriminar o imposto devido e devem conter a menção «IVA--Bens em segunda mão» ou 

«IVA--Objetos de arte, de coleção ou antiguidades», conforme os casos. 

2 - As transmissões sujeitas ao regime de tributação da margem devem ser escrituradas de modo 

a evidenciar os elementos que permitam concluir a verificação das condições previstas no artigo 

3º e dos elementos determinantes do valor tributável referidos no artigo 4º. 3 - Quando, no âmbito 

da sua atividade, o sujeito passivo aplique, simultaneamente, o regime geral do imposto sobre o 

valor acrescentado e o regime especial de tributação da margem, deverá proceder ao registo 

separado das respetivas operações. 

Artigo 7º Opção pelo regime normal 

1 - O sujeito passivo revendedor poderá optar pela liquidação do imposto nos termos gerais do 

Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado, em relação a cada transmissão sujeita ao regime 

especial de tributação da margem. 

2 - Sempre que se verifique a opção a que se refere o número anterior, o sujeito passivo 

revendedor poderá deduzir, do imposto de que é devedor, o imposto devido ou pago nas 

importações ou aquisições referidas no nº 1 do artigo 5º. 3 - O direito à dedução a que se refere o 

número anterior nasce no momento em que se torna exigível o imposto devido pela transmissão 

em relação à qual o sujeito passivo revendedor opta pela aplicação do regime geral do imposto 

sobre o valor acrescentado. 

Artigo 8º Isenções 

1 - As transmissões de bens em segunda mão, de objetos de arte, de coleção ou de antiguidades, 

sujeitas ao regime especial de tributação da margem, são isentas de imposto, quando efetuadas 

nos termos do artigo 14º do Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado. 2 - A isenção referida 

no número anterior confere direito a dedução do imposto que eventualmente tenha onerado as 

aquisições dos respetivos bens e venha expresso na fatura ou documento equivalente. 
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Artigo 9º Vendas em leilão 

1 - São ainda sujeitas a imposto sobre o valor acrescentado, segundo o regime especial de 

tributação da margem previsto neste diploma, as transmissões de bens efetuadas por 

organizadores de vendas em leilão que atuem em nome próprio, nos termos de um contrato de 

comissão de venda desses bens em leilão, por conta: 

a) De qualquer pessoa que não seja sujeito passivo; 

b) De outro sujeito passivo, desde que a transmissão feita por este seja isenta de imposto, ao 

abrigo do nº 33 do artigo 9º do Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado ou de idêntica 

disposição legal vigente no Estado membro onde a transmissão dos bens seja efetuada; 

c) De outro sujeito passivo, desde que a transmissão feita por este tenha tido por objeto um bem 

de investimento e seja isenta de imposto ao abrigo do artigo 53º do Código do Imposto sobre o 

Valor Acrescentado ou de idêntica disposição legal vigente no Estado membro onde a 

transmissão dos bens seja efetuada; 

d) De outro sujeito passivo revendedor, desde que a transmissão feita por este seja sujeita a 

imposto nos termos do regime especial de tributação da margem, previsto neste diploma, ou de 

idêntica regulamentação vigente no Estado membro onde seja efetuada a transmissão. 

2 - A transmissão dos bens do comitente para o sujeito passivo organizador de vendas em leilão, 

referida nas alíneas b), c) e d) do número anterior, considerar-se-á efetuada no momento da 

realização da venda em leilão desses mesmos bens. 

Artigo 10º Valor tributável nas vendas em leilão 

O valor tributável das transmissões de bens em segunda mão, de objetos de arte, de coleção ou 

antiguidades, efetuadas por organizadores de vendas em leilão, de acordo com o disposto no 

artigo anterior é constituído pelo montante faturado ao comprador, nos termos do artigo 12º, 

deduzido: 

a) O montante líquido pago ou a pagar pelo organizador de vendas em leilão, determinado nos 

termos do artigo 11º; e 

b) O montante do imposto devido pelo organizador de vendas em leilão, relativo à transmissão 

dos bens. 

Artigo 11º Valor a pagar pelo leiloeiro ao comitente 

O montante liquido pago ou a pagar pelo organizador de vendas em leilão ao seu comitente é 

igual à diferença entre: 

a) O preço de adjudicação do bem em leilão; e 

b) O montante da comissão obtida ou a obter, pelo organizador de venda em leilão, do respetivo 

comitente, de acordo com o estabelecido no contrato de comissão de venda. 

Artigo 12º Faturas nas vendas em leilão (requisitos das) 

1 - O organizador de vendas em leilão deve fornecer ao comprador uma fatura, ou documento 

equivalente, com indicação do montante total da transmissão dos bens e em que se especifique, 

nomeadamente: 

a) O preço de adjudicação do bem; 

b) Os impostos, direitos, contribuições e taxas, com exclusão do próprio imposto sobre o valor 

acrescentado; 
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c) As despesas acessórias, tais como despesas de comissão, embalagem, transporte e seguro, 

cobradas pelo organizador ao comprador do bem. 

2 - As faturas ou documentos equivalentes, emitidos pelos sujeitos passivos organizadores de 

vendas em leilão, devem conter a menção «IVA - Regime especial de venda de bens em leilão», 

sem discriminar o imposto sobre o valor acrescentado. 3 - O organizador de vendas em leilão a 

quem for transmitido o bem nos termos de um contrato de comissão de venda em leilão deve 

apresentar um relatório ao seu comitente. 4 - O relatório referido no número anterior deve 

identificar os intervenientes no contrato e indicar, nomeadamente, o preço de adjudicação do bem, 

deduzido o montante da comissão obtida ou a obter do comitente, substituindo a fatura que este, 

no caso de ser sujeito passivo, deveria entregar ao organizador da venda em leilão. 

Artigo 13º Registo em contas de terceiros 

Os organizadores de vendas em leilão que efetuem transmissões de bens nas condições 

previstas no artigo 9º são obrigados a registar, em contas de terceiros e devidamente justificados: 

a) Os montantes obtidos ou a obter do comprador do bem; e 

b) Os montantes reembolsados ou a reembolsar ao comitente. 

Artigo 14º Aquisições intracomunitárias de bens em 2ª mão 

1 - Não obstante o disposto nas alíneas a) e d) do artigo 1º do Regime do IVA nas Transações 

Intracomunitárias, aprovado e publicado em anexo ao Decreto-Lei nº 290/92, de 28 de dezembro, 

não são sujeitas a imposto sobre o valor acrescentado as aquisições intracomunitárias de bens 

em segunda mão, de objetos de arte, de coleção ou de antiguidades, se o vendedor for Regime 

de IVA – Bens em 2ª mão 24 

um sujeito passivo revendedor ou um organizador de vendas em leilão e os bens tiverem sido 

sujeitos a imposto sobre o valor acrescentado no Estado membro de expedição ou transporte, de 

acordo com um regime especial de tributação idêntico ao previsto neste diploma. 2 - Não obstante 

o disposto nas alíneas a) e c) do artigo 14º do Regime do IVA nas Transações Intracomunitárias, 

são tributáveis as transmissões de bens em segunda mão, objetos de arte, de coleção ou de 

antiguidades, efetuadas nos termos deste Regime Especial, por um sujeito passivo revendedor ou 

por um organizador de vendas em leilão, agindo como tal, quando os bens sejam expedidos ou 

transportados para outro Estado membro. 3 - Não obstante o disposto no artigo 10º do Regime do 

IVA nas Transações Intracomunitárias, são tributáveis as transmissões de bens em segunda mão, 

objetos de arte, de coleção ou de antiguidades, efetuadas nos termos deste Regime Especial. 

Artigo 15º Taxa aplicável 

A taxa reduzida prevista na alínea a) do artigo 18º do Código do Imposto sobre o Valor 

Acrescentado é aplicável: 

a) Às importações de objetos de arte; 

b) Às transmissões de objetos de arte efetuadas pelo seu autor, herdeiros ou legatários; 

c) Às transmissões de objetos de arte efetuadas ocasionalmente por um sujeito passivo não 

revendedor, se esses bens tiverem sido importados pelo próprio sujeito passivo, adquiridos ao seu 

autor, herdeiros ou legatários ou lhe tiverem conferido direito à dedução total do imposto aquando 

da sua aquisição; 
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d) Às aquisições intracomunitárias de objetos de arte, efetuadas por um sujeito passivo 

revendedor, quando o sujeito passivo vendedor desses bens, em outro Estado membro, seja o 

seu autor, herdeiros ou legatários; 

e) Às aquisições intracomunitárias de objetos de arte, efetuadas por um sujeito passivo 

revendedor, quando a transmissão correspondente pudesse ser sujeita a taxa reduzida, de acordo 

com as condições previstas na alínea c) deste artigo, caso tivesse ocorrido em território nacional. 

Artigo 16º Meios de transporte novos (exclusão de regime) 

São excluídas do âmbito de aplicação deste diploma as transações intracomunitárias de meios de 

transporte considerados novos por não preencherem os requisitos previstos no nº 2 do artigo 6º 

do Regime do IVA nas Transações Intracomunitárias. 

Artigo 17º Regime dos pequenos retalhistas 

O regime previsto nos artigos 60º a 68º do Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado não 

será aplicável aos sujeitos passivos que efetuem transmissões de bens em segunda mão, de 

objetos de arte, de coleção ou de antiguidades, nos termos deste Regime Especial. 

Artigo 18º Inventário de existências / regime de transição 

1 - Os sujeitos passivos revendedores de bens em segunda mão ou de objetos de arte, de 

coleção e antiguidades que se encontravam abrangidos pelo Decreto-Lei nº 504-G/85, de 30 de 

Dezembro, poderão deduzir o imposto suportado nas aquisições, expresso em fatura ou 

documento equivalente, e o imposto devido ou pago na importação relativo aos bens em 

existência à data da cessação do regime especial regulado naquele diploma legal, passando a 

aplicar-se a esses bens a disciplina geral do imposto sobre o valor acrescentado. 2 - Para efeitos 

da dedução do imposto a que se refere o número anterior, os sujeitos passivos deverão elaborar 

um inventário das existências daqueles bens, do qual deverão constar as quantidades e a 

descrição dos bens, o preço de compra e o imposto suportado. 3 - O imposto apurado no 

inventário referido no número anterior será objeto de dedução na declaração periódica 

correspondente à data da entrada em vigor do regime especial previsto neste diploma. 

4 - O disposto no nº 1 não será aplicável aos sujeitos passivos revendedores que optem pela 

tributação segundo o regime especial da margem, nos termos do nº 2 do artigo 3º. 

Artigo 19º Livros e Impressos 

O Ministro das Finanças pode, por despacho, criar ou alterar os modelos de livros e impressos 

necessários à execução das obrigações do presente Regime Especial. 

ANEXO Objetos de arte, de coleção e antiguidades 

A) Para efeitos do presente Regime Especial, entende-se por objetos de arte os seguintes bens: 

 Quadros, colagens e peças similares, pinturas e desenhos, inteiramente executados à mão pelo 

artista, com exclusão dos desenhos de arquitetos, engenheiros e outros desenhos industriais, 

comerciais, topográficos ou similares, dos artigos manufaturados decorados à mão, das telas 

pintadas para cenários de teatro, fundos de estúdios ou utilizações análogas (código NC 9701); 
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 Gravuras, estampas e litografias originais, ou seja, provas tiradas diretamente a preto ou a cores 

em número não superior a 200 exemplares, de uma ou várias chapas inteiramente executadas à 

mão pelo artista, independentemente da técnica ou do material utilizados, excluindo qualquer 

processo mecânico ou fotomecânico (código NC 9702 00 00); 

 Produções originais de estatuária ou de escultura, em qualquer material, desde que as produções 

sejam inteiramente executadas à mão pelo artista; fundições de esculturas de tiragem limitada a 

oito exemplares e controlada pelo artista ou pelos seus sucessores (código NC 9703 00 00);  

·         Tapeçarias (código NC 5805 00 00) e têxteis para guarnições murais (código NC 6304 00 00) de 

confeção manual a partir de desenhos originais fornecidos por artistas, desde que não sejam 

confecionados mais de oito exemplares de cada; 

 Exemplares únicos de cerâmica, inteiramente executados à mão pelo artista e por ele assinados;  

 Esmaltes sobre cobre, inteiramente executados à mão, limitados a oito exemplares numerados e 

assinados pelo artista ou pela oficina de arte, com exclusão de artigos de bijutaria, ourivesaria ou 

joalharia; 

 Fotografias realizadas pelo artista, tiradas por ele ou sob o seu controlo, assinadas e numeradas até 

ao limite de 30 exemplares, independentemente do respetivo formato ou suporte.  

B) Entende-se por objetos de coleção os seguintes bens: 

 Selos de correio, selos fiscais, carimbos postais, envelopes de 1º dia, blocos postais e 

análogos, obliterados, ou então não obliterados, mas que não estejam em circulação nem 

se destinem a ser postos em circulação (código NC 9704 00 00), coleções e espécimes 

para coleções de zoologia, botânica, mineralogia ou anatomia ou que tenham interesse 

histórico, arqueológico, paleontológico, etnográfico ou numismático (código NC 9705 00 

00). 

C) Entende-se por antiguidades os bens, com exclusão dos objetos de arte e dos objetos de 

coleção, com mais de 100 anos de idade (código NC 9706 00 00). 
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Gestão de Cores e Tamanhos 

A gestão de cores e tamanhos é seguramente a gestão mais eficaz para qualquer tipo de loja que 

comercialize produtos no sector do vestuário e calçado. 

Configuração 

Vejamos como configurar a aplicação para que possa efetuar uma boa gestão das cores e 

tamanhos de artigos. 

  

  

Ativação 

No menu Sistema - Personalização - Parametrições funcionais ative a área funcional Cores e 

Tamanhos 

Definição de Cores e Tamanhos 

Uma vez ativada esta funcionalidade, deverá ser criada a palete de cores e tamanhos dos artigos 

- menu Sistema - Tabelas gerais - Gestão de Artigos – Tamanhos e Sistema - Tabelas gerais 

- Gestão de Artigos  - Cores 

  

No que diz respeito às cores, para mais fácil identificação, poderá selecionar uma cor na palete – 

campo Cor. Esta cor será evidenciada quer na ficha do artigo quer na movimentação em grelha. 
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Associação de cores e tamanhos aos artigos 

Uma vez criada a lista terá que ser feita a associação a cada artigo das respetivas cores e 

tamanhos. Edite a ficha do artigo e aceda ao separador Cor/Tam. 

Aqui terá dois quadros – Tamanhos e Cores – onde deverão ser definidos os diversos tamanhos e 

cores que o artigo tem. 

  

Para auxiliar neste processo existem 3 botões – adição, eliminação e edição. 

  

As duas setas permitirão a reordenação de ambas as listas. 

  

Exemplo de artigo Camisola que é comercializado nos seguintes tamanhos e cores:  

  

Tamanhos: S, M, L, XL 

  

Cores: Verde, Preto, Amarelo, Azul, Branco e Rosa 
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Caso existam diversos artigos a usar a mesma lista de cores e tamanhos, poderá ser útil gravá-la 

evitando desta forma repetir a inserção. 

  

Após definir as cores e tamanhos atribua um nome a essa lista no campo Utilizar a predefinição 

  

Ao criar um novo artigo que use a mesma palete de cores e lista de tamanhos, bastará selecionar 

a lista gravada anteriormente. 

  

Seguindo o exemplo do artigo Camisola… 

  

Poderá ser útil gravar a lista das cores e tamanhos para usar em outras Camisolas que usem esta 

mesma palete… 
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Nas outras camisolas bastará selecionar a lista previamente gravada sendo automaticamente 

assumidas as cores e tamanhos… 
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Formato de Código de Barras 

Por padrão, os artigos com cores e tamanhos associados terão um código de barras EAN13, 

sendo os 7 primeiros dígitos identificadores do artigo em si; os 3 seguintes relativos à cor e mais 2 

relativos ao tamanho (o 13º é o check-digit). 

  

Se pretender usar um outro formato poderá defini-lo no campo Formato do código de barras no 

menu Sistema - Personalização - Parametrizações funcionais – Parâmetros 
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Continuando a analisar o artigo Camisola teríamos por exemplo os seguintes códigos de barras:  

  

200000100102 correspondente à cor Verde / tamanho M 

200000100601 correspondente à cor Rosa / tamanho S 

200000100304 correspondente à cor Amarelo / tamanho XL 

  

A combinação de referências, cores e tamanhos poderá atingir o limite deste formato impedindo a 

criação de novos códigos de barras. 

  

Nestes casos, o formato em uso até ao momento deverá passar para histórico – campo Formato 

em Histórico de Código de Barras – sendo definido um novo formato para os novos artigos e 

combinações de cores e tamanhos. 

Linhas de registo dos documentos 

O registo dos artigos com cores e tamanhos associados poderá ser efetuado por leitura do código 

de barras completo, englobando neste caso a cor e o tamanho. No entanto poderá também ser 

apenas registada a refª do artigo. Neste caso a cor e tamanho poderá ser registada em grelha ou 

por seleção da lista na linha de registo do documento. 

  

Esta configuração é efetuada no menu Sistema - Personalização - Personalizar introdutor de 

documentos. Selecione o documento em questão e parametrize-o conforme pretende que seja 

efetuado o registo. 

  

Poderá selecionar uma das configurações: 

  

 Padrão: aquando registo do artigo com cor e tamanho será apresentada uma grelha com 

as diversas cores e tamanhos do artigo 

  

 Cor/Tamanho: serão adicionados dois campos à linha de registo – campo Cor e campo 

Tamanho – com a lista de cores e tamanhos do artigo 

  

Selecione a configuração que pretende e clique no botão Carregar seguido do botão Gravar. 

  

Em ambos os casos, se o registo do artigo for por leitura do código de barras completo, isto é, 

código de barras que identifica o artigo, bem como a cor e tamanho, será automaticamente 

assumido, sem que seja necessário proceder ao preenchimento da grelha ou à seleção da lista. 

Preços por tamanho 

Os artigos poderão ter preços diferentes consoante o tamanho. Neste caso os preços deverão ser 

definidos no separador Cor/Tam. 
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Dando continuidade ao exemplo anterior, imaginemos que os tamanhos L e XL têm um preço 

superior aos restantes tamanhos… 

  

 

Movimentação 

Conforme mencionado acima, existem três formas de registo para artigos com cor e tamanhos 

associados. Analisemos cada uma delas… 

  

  

Leitura de código de barras com cor e tamanho 

Normalmente, os artigos com cores e tamanhos estão etiquetados com códigos de barras que 

incluem a informação da respetiva cor e tamanho. 

Neste caso, ao efetuar a leitura do código de barras será automaticamente assumido o artigo, a 

cor e o tamanho. Será esta a forma mais rápida e eficaz de registo. 

Leia  Formato do código de barras  para  mais  informações . 

  

Vejamos o exemplo de registo do artigo Camisola… 
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Ao indicar numa venda o código 200000100102 será automaticamente assumida a cor Verde e 

tamanho M… 

  

  

 

Registo em grelha 

Caso apenas seja registada a refª do artigo terá que ser identificada a cor e o tamanho. Se na 

linha de registo não constar os campos relativos à cor e ao tamanho será apresentada uma grelha 

para que o utilizador possa identificar a cor e tamanho. 

  

Analisemos o exemplo do artigo Camisola por registo em grelha… 

  

Ao registar a refª – CAM01 – será automaticamente apresentada a grelha. 

Aqui poderá então indicar, para cada combinação de cor/tamanho, a quantidade que pretende 

registar – 1Uni Verde/S + 2Uni Preto/M, por exemplo 
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Caso pretenda atribuir um desconto de linha deverá indicá-lo na linha Desconto em rodapé… 
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Poderá ainda consultar o stock no momento de registo - separador Stock  
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Registo por seleção da lista 

A cor e tamanho do artigo poderão ser indicados nos campos Cor e Tamanho respetivamente. 

Leia  Linhas  de regis to dos  documentos  para  mais  informações  relativamente a  esta  configuração. 

  

Continuando com o exemplo do artigo Camisola… 

  

Após indicar a refª terá que ser selecionada a cor e o tamanho da lista… 
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Consulta de stock 

O stock dos artigos com cores e tamanhos associados deverá ser consultado por combinação de 

cor/tamanho e não apenas na globalidade. 

  

Na ficha do artigo o campo Existência irá refletir o stock em termos globais, ou seja todos os 

tamanhos e cores. Para consultar o stock por cor e tamanho deverá aceder ao separador Stock e 

selecionar a consulta por Cor/Tamanho. 

  

Caso sejam usados diferentes armazéns poderá indicar o armazém que pretende consultar – 

campo Armazém. 

  

O quadro com a existência nas diversas cores e tamanhos poderá ser consultado por 

Cor/Tamanho ou Tamanho/Cor – selecione o pretendido no campo Visualizar por. 

  

No caso do artigo Camisola que tem servido de exemplo ao longo deste manual, teremos um 

quadro com as 6 cores e os 4 tamanhos… 
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Caso pretenda analisar os diversos movimentos de entrada e saída do artigo poderá consultar o 

extrato do mesmo, no entanto tenha em atenção que haverá uma linha por cada combinação de 

cor/tamanho movimentadas e não simplesmente uma linha por documento. 

  

Para uma análise mais correta deverá incluir os campos Cor e Tamanho – opção Mostrar 

Colunas do menu de configuração de listagens e relatórios. 

  

Extrato do artigo Camisola onde é visualizado o registo de uma fatura de compra de diversas 

combinações de cores e tamanhos… 
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Além da consulta de stock individual poderá haver a necessidade de gerar um relatório com os 

diversos artigos, um inventário por exemplo. 

  

Antes de gerar o mapa em questão deverá selecionar na barra de critérios que pretende um 

relatório por Cor/Tamanho. 

  

Exemplo de inventário de existência global por cor e tamanho… 
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Unidades de Medida 

Unidade de medida é uma quantidade específica de determinada grandeza física que serve de 

padrão para outras medidas. A aplicação permite definir duas unidades para o artigo, permitindo 

usar unidade de venda e de compra diferentes. 

  

Configuração 

O uso de unidades de medida implica algumas configurações prévias... 

  

Para que possa associar duas unidades ao artigo ative a Área Funcional Unidades de Medida 

nos parâmetros da aplicação - menu Sistema - Personalização - Parametrizações funcionais 

  

 

Criação de unidades de medida 

Por padrão a aplicação disponibiliza diversas unidades de medida, no entanto, caso seja 

necessário, poderá configurar novas unidades. Aceda a menu Sistema - Tabelas gerais - Gestão 

de Artigos - Unidades de medida  
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Sigla 

Identificação da unidade de medida 

  

Descrição 

Nome da unidade de medida 

  

Decimais 

Número de decimais usados 

  

Unidade britânica 

Unidade britânica 

  

Conversão para unidade base 

Valores em relação à unidade base 

  

Por exemplo a grama será calculada em relação à unidade Kilograma, sendo o fator 0,001.  

  

Fórmula 

Fórmula de cálculo da unidade de medida. Este campo é usado na configuração de unidades 

métricas. 

  

  

Artigos 

Unidade base / unidade alternativa 

Na ficha do artigo deverá definir as duas unidades – Unidade Base e Unidade Alternativa. 

A unidade a l ternativa  não pode conter fórmulas . 
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Os preços  definidos  dizem respeito à  unidade base. 

A correspondência unidade base  unidade alternativa poderá não ser 1 para 1, ou seja, 1Uni da 

unidade alternativa poderá corresponder a XUni da unidade base. 

Esta proporção deverá ser definida no campo Fator. 

  

Analisemos o exemplo de uma caixa de 10 dvd's...  

  

 
  

Em alguns casos, não é possível determinar a correspondência entre a unidade base e a unidade 

alternativa, devendo neste casos indicar Fator=0 

  

Vejamos como exemplo o artigo PRESUNTO cuja movimentação pode ser efetuada em kg ou em 

unidades (quantidade de presuntos). Quando não é indicado fator, aquando da movimentação, 

deverá lançar os dois valores, isto é, as quantidades nas duas unidades. 
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Definindo uma unidade base e unidade alternativa para o artigo, poderá desde já ser predefinida a 

unidade a usar nas vendas, compras e documentos de stock – campos Doc. Vendas, 

Doc.Compras e Doc.Stock 

  

Seguindo o exemplo anterior da caixa de DVD’s… 

Supondo que este artigo é comprado às caixas sendo vendido à unidade…  
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Poderá ainda definir códigos de fornecedores distintos para as diversas unidades, permitindo por 

exemplo usar referências diferentes para encomendar, a um mesmo fornecedor, o mesmo artigo, 

mas em unidades diferentes. 

  

Vejamos agora o exemplo acima do artigo PRESUNTO… 

  

 
  

Aquando da movimentação no ecrã de compras, ao lançar a  referência aqui indicada no ecrã  de compras  para  o fornecedor em 

questão, será  sugerida  a  unidade/preço definidas . 

  

Os códigos de barras alternativos poderão ser definidos nas diferentes unidades existentes no 

sistema. 
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Poderá ainda definir as referências / códigos de barras alternativos para movimentar nas várias 

unidades 

  

Dando seguimento ao exemplo da caixa de DVD’s… 
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Capacidade 

Para além da unidade base e da unidade alternativa (unidades que poderão ser movimentadas) 

poderá ainda definir a capacidade do artigo relativamente à unidade base. 

A capacidade de determinado artigo é indispensável sempre que seja necessário obter, para além 

do preço na unidade base, o preço na unidade de capacidade. 

  

Exemplo de uma garrafa de AZEITE… 

Obter o preço por litro sendo que cada unidade (garrafa) contém 2 litros. 

  

Para imprimir a capacidade terá ao seu dispor a variável artigo.UnidadeCapacidade 

  

Poderá, por exemplo, na etiqueta do artigo, imprimir para que além do preço de venda do artigo, o 

preço ao KG / LT. Para tal deverá criar um campo com a expressão: 

  

"Preço ao "+artigo.UnidadeCapacidade+": 

"+fstr$(artigo.PvpI/artigo.FactorUnidadeBase,"#,###.##") 
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Tendo como exemplo, o artigo AZEITE: 
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Será impressa a seguinte informação na etiqueta: 

  

 
  

  

  

Linha registo 

Ainda que seja predefinida uma unidade de comercialização, esta poderá ser alterada no 

momento de registo do documento. Para tal deverá ser configurada a linha de registo de forma a 

estar disponível (e editável) o campo da unidade de venda – UdM; esta configuração deverá ser 

efetuada em menu Sistema - Personalização - Personalizar introdutor de documentos 

Para  poder indicar as unidades do documento na unidade selecionada deverá estar disponível também o campo Unidades . Poderá  

a inda ser ativado o preço na  unidade regis tada – Preço/UdM – e o fator da  unidade regis tada – Qt/UdM. 
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Nos casos em que o fator de conversão é 0 deverá disponibilizar na grelha de movimentação os 

campos Unidades e Quant para que seja possível indicar as unidades movimentadas e por 

exemplo o peso dessas unidades. 

  

Layout de impressão de documentos 

Na impressão do documento poderá constar alguma informação relativa às unidades de medida. 

  

 Layout A4 Descrição 

Corpo.Quantidades.Unidades 
Nº de unidades registadas (campo “unidades” da 

linha de registo) 

Corpo.Quantidades.QntPorUdM 
Fator da unidade registada (campo “Qt/UdM” da 

linha de registo) 

Corpo.Quantidades.QntUdMAlternativa 

Conversão para unidade alternativa 

(Corpo.Quantidades.Unidades * 

Corpo.Quantidades.QntPorUdM / 

Corpo.Quantidades.FactorUdMAlternativa) 

Corpo.Quantidades.FactorUdMAlternativa Fator da unidade alternativa 

Corpo.PrecoUnit.PorUdMCiva 

Preço com IVA na unidade registada (campo 

“Preço/UdM” da linha de registo se faturado com 

impostos incluídos) 
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Corpo.PrecoUnit.PorUdMSiva 

Preço sem IVA na unidade registada (campo 

“Preço/UdM” da linha de registo se faturado sem 

impostos incluídos) 

  

  

Movimentação 

A compra e venda do artigo poderá ser efetuada em unidades diferentes, sendo efetuada a 

corresponde conversão. 

  

Continuemos com o exemplo da caixa de DVD’s… 

  

Ao efetuar a compra a unidade sugerida será a caixa – CX – uma vez que é esta a 

parametrização da ficha do artigo 

  

Cada caixa corresponde a 10Uni pelo que, ao comprar 20CX o stock passará a 200Uni... 

  

 
  

O stock na ficha principal do artigo - Existência – é apresentado na unidade base, no entanto poderá 

sempre consultar as existências nas duas unidades – tabulador Stocks. 
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Embora possa ser predefinida a unidade a usar nos documentos de venda, documentos de 

compra e stock, na altura de registo do documento poderá ser selecionada a outra unidade 

premindo a tecla space ou clicando com o rato no campo UdM 

  

A venda de DVD’s é normalmente à unidade, de acordo com a ficha de produto, no entanto pode 

ser alterada a unidade de medida na altura de registo… 

  

 
  

Com a venda de 2CX o stock de DVD’s passará a 18CX – 180Uni ... 
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Caso o fator seja 0 será útil a indicação das unidades e quantidade. 

  

Vejamos agora o exemplo do artigo PRESUNTO … 

 
  

O preço unitário será  relativo à  unidade base. 
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Unidades Métricas 

Por vezes é importante que, além de definir determinada unidade de medida para um artigo, seja 

possível aplicar uma fórmula a essa unidade.  

Exemplo disso é a unidade metro quadrado, metro cúbico, hectares, etc...  

Configuração 

Para utilizar o sistema de unidades métricas, deverá ativar a Área Funcional nos parâmetros da 

aplicação - menu Sistema - Personalização - Parametrizações funcionais - e indicar a 

descrição de cada uma das unidades: 

  

 
  

A aplicação contempla diversas unidades (quase todas as existentes, incluindo as “anglo-

saxónicas”), no entanto o utilizador poderá definir novas caso necessite. 

  

  

  

  

  

  

Criação de unidades de métricas 

Para configurar as diversas unidades aceda ao menu Sistema - Tabelas Gerais - Gestão de 

Artigos - Unidades de medida 
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Sigla 

Identificação da unidade de medida 

  

Descrição 

Nome da unidade de medida 

  

Decimais 

Número de decimais usados 

  

Unidade britânica 

Unidade britânica 

  

Conversão para unidade base 

Valores em relação à unidade base 

  

Por exemplo a grama será calculada em relação à unidade Kilograma, sendo o fator 0,001.  

  

Fórmula 

Fórmula de cálculo da unidade de medida 

  

Algumas unidades implicam a definição de diversas medidas, por exemplo o m2 será calculado 

com base em 3 medidas. Para estes casos deverá ser definida a fórmula para cálculo. 

Seguindo o exemplo do m2 a fórmula será: <QNT>*<MED1>*<MED2> 
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A primeira medida QNT será a unidade de medida principal, ou seja, será a quantidade de artigos 

a serem solicitados. Por exemplo, numa unidade de metros quadrados, necessitará da fórmula 

<QNT>*<MED1>*<MED2> em que <QNT> representa “quantos artigos são”... e só depois se 

indicam as medidas de comprimento e largura. 

  

Uma vez criada a unidade de medida poderá defini-la numa família. Todos os artigos associados a 

essa família, criados a partir dessa altura, ficarão automaticamente configurados com esta 

unidade de medida. 
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Caso contrário, deverá definir em todos os artigos que necessitar, a medida correspondente. 

  

 
  

  

  

  

  

Movimentação 

Aquando da emissão do documento, para os artigos configurados com unidade de venda uma 

unidade métrica (o M2 por exemplo), serão solicitadas as diversas medidas no campo quantidade, 

sendo feito o cálculo conforme fórmula indicada. 
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Os nomes  das  unidades  serão os  definidos  nos  parâmetros  da  apl icação - menu Sis tema - Parametrizações  diversas  

  

Estão disponíveis as variáveis das várias unidades métricas nos layout’s dos documentos  

  

 
  

Não é necessário ativar qualquer opção (exceto a seleção da opção Unidades Métricas dos 

Parâmetros) para que, aquando da movimentação, seja solicitado o registo das várias unidades 

de medida nos produtos indicados para tal. 
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No entanto (e não sendo necessário), apenas para os utilizadores que assim pretenderem, 

poderão, no menu Sistema - Personalização - Personalizar introduto de documentos utilizar 

as várias unidades de medida na grelha de movimentação nos documentos que pretenderem. No 

entanto, se optar por esta funcionalidade, em todas as linhas irão aparecer os campos das 

unidades, mesmo para os artigos que não utilizem unidades de medida. 
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Compostos 

São diversas as áreas de negócio que têm a necessidade de gerir uma série de artigos desde a 

compra da matéria-prima até à venda do artigo acabado, passando pela 

composição/decomposição e tratamento dos diversos componentes. Estes artigos são 

vulgarmente denominados de “compostos”, mas, na realidade, poderão exigir uma gestão 

diferente consoante se trate de um artigo fabricado ou não. 

  

Neste documento iremos fazer sempre a distinção entre artigo conjunto (composto/conjunto), 

artigo associado (composto/associado) e artigo fabricado (composto/fabricado) para mais 

facilmente o leitor identificar qual o tipo de artigo com que está a “trabalhar” e poder configurar a 

aplicação de acordo com as suas necessidades. 

  

Um artigo composto/conjunto é um artigo composto por outros (componentes) que na realidade 

movimenta os seus componentes e não o artigo em si. A compra e venda do artigo 

composto/conjunto afetará na realidade o stock dos diversos artigos que o compõem. 
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Algumas particularidades dos artigos compostos/conjuntos: 

  

 O preço de venda do artigo composto/conjunto pode ser distinto (ou não) do somatório do 

preço de venda dos seus componentes (consulte Tipo Composto/Conjunto para mais 

informações); 

 A taxa de IVA aplicada na venda será sempre a taxa de IVA do artigo composto/conjunto e 

não a dos seus componentes. 

 Nos Mapas de Resultados de vendas, o artigo que irá ser mostrado é o artigo 

composto/conjunto; os seus componentes serão unicamente apresentados nestes mapas 

se forem vendidos como artigos normais, caso contrário, apenas o composto/conjunto 

figurará. 

  

Um artigo composto/associado é uma referência que representa um conjunto de artigos 

(componentes). Na realidade este artigo permite, de uma forma rápida, o registo de um conjunto 

de artigos, isto é, ao lançar um artigo composto/associado, serão registados os diversos artigos 

que o compõem e não o artigo composto/associado em si. Assim, uma vez que na realidade o que 

é vendido são os componentes, são usados os preços de venda presentes na ficha de cada um 

dos componentes e as taxa de IVA usadas serão as taxas definidas para esses componentes. 

O controlo de stock é efetuado com base componentes, ou seja, a compra e venda do artigo 

composto/associado afetará na realidade o stock dos diversos artigos que o compõem. 
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Um artigo composto/fabricado pressupõe um processo de transformação/fabricação, passando 

pela sua compra (artigo fabricado) e decomposição ou composição de forma a obter o artigo final 

(componentes). O controlo de stock será feito em termos dos componentes e do artigo em si. 
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Configuração do sistema 

Opção Compostos nos Parâmetros 

Caso pretenda usar os artigos compostos e todos os automatismos associados, deverá ativar a 

Área Funcional Compostos - menu Sistema - Personalização - Parametrizações funcionais  
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Uma vez ativa a gestão de compostos nos parâmetros da aplicação, aquando criação dos artigos 

terá que definir desde logo o Tipo de artigo: 

  

 
  

Uma vez definido o artigo composto/conjunto, composto/associado ou composto/fabricado não 

poderá alterar o seu tipo. Assim sendo, antes de proceder à criação dos artigos e definição dos 

respetivos componentes, deverá analisar as suas caraterísticas e a forma como deverão ser 

geridos em termos de stock, etc… 

  

Configurações  

Existem duas configurações que influenciam os artigos compostos. 

  

48. Ao movimentar, mostra componentes de artigos do tipo «Composto» 

  

Selecionando esta configuração, aquando registo de um artigo do tipo composto, são 

apresentados automaticamente os respetivos componentes de acordo com composição definida 

na sua ficha. 
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Caso esta opção não se encontre selecionada, será ocultada toda a informação relativamente aos 

componentes do artigo composto. 

  

 
  

49. Imprime componentes de artigos do tipo «Composto» 

  

Esta opção tem o mesmo comportamento da anterior mas relativamente à impressão, isto é, caso 

esta opção se encontre marcada, na impressão do documento serão detalhados todos os 

componentes do artigo composto independentemente da marcação da configuração 48. 

Por exemplo, caso a configuração 48 -  Ao movimentar, mostra componentes de artigos do 

tipo «Composto» não esteja selecionada mas a configuração 49 - Imprime componentes de 

artigos do tipo «Composto» esteja marcada, no ecrã de movimentação apenas será mostrada 

uma linha relativa ao artigo composto mas no documento impresso irão constar, para além do 

artigo composto, todos os seus componentes. 

  

Documentos de stock 

A composição/decomposição de artigos permite efetuar a gestão de stock dos artigos 

componentes e dos artigos fabricados, bem como controlar o custo dos artigos fabricados. Para 

tal deverá certificar-se que tem os respetivos documentos criados. 

Na base de dados criada por padrão, os documentos TRF e FAB já existem; caso os tenha 

eliminado, deverá criá-los com as configurações descritas de seguida. 

  

O documento de Fabricação, deverá estar configurado com Tipo = Stock, com Natureza = 

Composição e no comportamento ter definida a opção Compõe: 

  

No caso do documento Transformação, é também um documento de stock mas com Natureza = 

Decomposição e comportamento Decompõe: 
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Para ambos os documentos, deverá ainda indicar, no separador Descritivos, a movimentação em 

termos de existência e quantidade disponível do artigo. 

  

Estes documentos irão, na realidade, efetuar dois movimentos em simultâneo: a entrada de stock 

de um artigo por contrapartida da saída de outros. Assim sendo, terão que ser configurados dois 

descritivos no que diz respeito à movimentação de stock. 

  

O descritivo associado ao movimento de entrada de stock, deverá estar parametrizado para 

atualizar o preço de custo último e médio do artigo. 
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Para além disso deverá certificar-se que o campo Tipo Mov. está disponível e pode ser alterado 

na grelha de movimentação dos documentos referidos anteriormente; esta configuração poderá 

ser efetuada em menu Sistema - Personalização - Personalizar introdutor de documentos 
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Artigos 

Tipo Composto/Conjunto 

Os artigos compostos/conjuntos são constituídos por outros artigos (componentes). 

  

Por exemplo um computador é composto por outros artigos, por exemplo board, processador, placa 

de vídeo,  … 
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Para efetuar a associação dos componentes ao artigo composto/conjunto, deverá aceder ao 

tabulador Compostos do artigo em questão. Neste tabulador, deverá associar quais os 

componentes a utilizar; deverá indicar no campo Artigo a referência do artigo, indicar o preço de 

custo do respetivo componente (campo P.Custo) e definir no campo Quant a quantidade do 

componente necessária para dar origem ao artigo final (composto). 

  

No campo Componentes necessários para vender X artigos deverá indicar que, para a venda 

de X artigos compostos, serão necessários os seguintes componentes/quantidades. 

  

Ao ativar o campo O preço de venda deste artigo é o somatório dos preços de venda dos 

seus componentes indica que, no ato da venda, serão somados os preços de venda de todos os 

seus componentes e este será o preço de venda a cobrar do artigo composto. Caso não ative esta 

opção, o preço de venda será o que se encontra definido na ficha principal do artigo 

composto/conjunto (separador Dados). 

  

Para adicionar o componente, deverá usar o botão com carater +; caso pretenda eliminar uma 

linha referente a um dos componentes, poderá efetuar Delete em cima da mesma ou então 

selecionar a linha e premir o botão com carater - de modo a que esta seja eliminada. 

Através das setas poderá definir a ordem de impressão conforme o pretendido. 

  

De notar que o campo relativo ao Preço custo, situado no canto inferior direito, é alterado à 

medida que se adicionam ou eliminam componentes. 
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Usando o botão abaixo será possível consultar a composição máxima do artigo 

composto/conjunto tendo em consideração o stock de cada um dos componentes: 

   

 
    

Sendo que: 

  

 Quantidade: Este valor é o que é definido para a composição, ou seja, são apresentados 

todos os componentes inseridos com as respetivas quantidades. 

  

 Stock: É a quantidade dos componentes que existe em stock. 

Poderá analisar o stock por armazém; para tal deverá, através do campo Armazém selecionar 

qual o armazém que pretende analisar; por padrão serão apresentados os valores para todos os 

armazéns. 

  

 Máximo: De acordo com as existências que possui em stock e com o que parametrizou na 

composição, a coluna Máximo apresentará o valor máximo daquele componente. 

  

  

  

Tipo Composto/Associado 

Os artigos compostos/associados, são muito semelhantes aos artigos compostos/conjunto, no 

entanto podem ser vendidos em separado. 
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Por exemplo, para o 6º ano de determinada escola, foram adotados 5 livros, no entanto, caberá ao 

cliente decidir se compra todos os livros ou apenas alguns. 

  

 
  

As setas que são apresentadas no separador Compostos, permitem deslocar para cima ou para 

baixo as diversas linhas dos componentes e o botão com carater - permite eliminar alguma das 

linhas dos componentes 

Não será possível definir o preço de venda dos artigos compostos/associados, uma vez que ao lançar este artigo, na realidade serão 

lançados  os  seus  componentes  e consequentemente será  usado o preço de venda de cada um dos  componentes .  

  

Tipo Composto/Fabricado 

Um artigo composto/fabricado pode ser um artigo resultante da junção de vários componentes 

(através de um combinado de artigos chega-se ao artigo final) ou ser um artigo que, após uma 

determinada transformação, resultará na criação de novos artigos (após separação/divisão do 

artigo original, derivaram/criam-se novos artigos). 

  

 Composição: resulta da adição das matérias-primas necessárias para chegar ao artigo 

final. 

  

Exemplo: para se fabricar um Bolo de Chocolate – artigo fabricado - são necessários ovos, açúcar, 

fermento, chocolate e farinha - componentes. 
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 Decomposição: resulta da divisão do artigo composto/fabricado que originará novos 

artigos. 

  

Exemplo: o crude – artigo fabricado - após diversas transformações origina a gasolina, gasóleo, 

etc… - artigos derivados. 

  

Um artigo composto/fabricado, ao contrário de um artigo composto/conjunto, pode ser comprado, 

isto é, tanto se pode comprar um artigo composto/fabricado (Torta de Azeitão) como se podem 

comprar as matérias-primas necessárias para a produção do mesmo. 

  

Alem disso, o artigo composto/fabricado tem o seu próprio stock assim como as respetivas 

matérias-primas. 

  

Para mais facilmente compreender esta diferença, analisemos dois exemplos: 

  

Exemplo1: 

  

Exemplo de artigo composto/fabricado para COMPOR… 

  

Analisemos o exemplo de um bolo de chocolate para 14 pessoas 

O primeiro passo é criar o artigo Bolo selecionando no campo Tipo de artigo a opção 

Composto/Fabricado 

  

Seguidamente deverá aceder ao separador Compostos e preencher a composição do bolo.  

  

No campo Componentes necessários para vender x artigos, deverá indicar os diversos 

componentes necessários para criar X bolos (neste caso serão 14 bolos). 

  

Seguidamente deverá indicar os diversos componentes e respetivas quantidades.  
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Consultando a composição máxima para o bolo poderemos visualizar as quantidades necessárias 

de cada componente para o fabrico do artigo Bolo (coluna Quantidade), as quantidades que 

existem em stock dos componentes (coluna Stock) e o número máximo de artigos 

compostos/fabricados que se podem fabricar (coluna Máximo): 
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Exemplo 2: 

  

Exemplo de um artigo fabricado para DECOMPOR… 

  

Neste exemplo, indicamos os diversos componentes que resultam da decomposição de uma 

carcaça de vitela, nomeadamente Bifes e Costeletas. 

  

O primeiro passo é criar o artigo CARVIT selecionando no campo Tipo de artigo a opção 

Composto/Fabricado: 

  

 
  

No separador Compostos serão definidos os componentes… 

  

No campo Componentes necessários para vender X artigos, serão definidos por exemplo 100, 

sendo este valor respeitante a 100kg de carcaça de vitela.  
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Na grelha abaixo serão definidas as referências dos componentes que irão resultar da 

decomposição da Carcaça da Vitela 

  

 
  

No caso de artigos para Decomposição, o botão de composição máxima irá apresentar os valores 

da decomposição caso tenha sido emitido um documento de decomposição; se não tiver sido 

gerado qualquer documento de decomposição, serão apresentados os valores a zero.  

  

As setas que são apresentadas no separador Compostos, permitem deslocar para cima ou para 

baixo as diversas linhas dos componentes e o botão com o carater - permite eliminar alguma das 

linhas dos componentes 

  

O preço de custo de um artigo composto fabricado será basicamente a soma do custo dos seus 

componentes. 

  

No entanto, aquando decomposição do artigo este custo poderá ser ponderado por quantidade ou 

por quantidade e preço – definido na ficha do artigo composto/fabricado – separador Compostos 
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No caso da  ponderação por quantidade e preço, poderá  ser por preço de custo ou por um dos  preços  de venda.  

  

  

Tipo Composto/Conjunto com unidades métricas 

Artigo composto com unidades métricas 

Existem diversas áreas de negócio em que a quantidade dos componentes a utilizar para a 

fabricação/composição de um determinado artigo dependem das dimensões do artigo principal; 

exemplos desse tipo de negócios são as serralharias, carpintarias, etc. 

  

Para dar resposta a esta necessidade, a aplicação permite que na ficha de definição dos 

componentes, para o campo quantidade, seja indicada uma fórmula de cálculo, em vez de uma 

quantidade absoluta. 

  

Para usar estas fórmulas deverá ativar no menu Sistema - Personalização - Parametrizações 

funcionais a Área Funcional Unidades métricas e indique a designação das unidades métricas: 
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Tal como foi referido anteriormente, uma das áreas de negócio onde esta funcionalidade pode ser 

bastante útil são as serralharias, analisemos então um exemplo bastante usual nesta área 

  

Construção de uma porta de alumínio… 

  

Para este exemplo serão apenas usadas 2 unidades: Altura e Largura.  

Após a ativação das configurações necessárias para a utilização de fórmulas, poderá criar um artigo 

onde as mesmas podem ser aplicadas. 

A imagem seguinte, mostra, em traços gerais, que tipo de materiais seriam necessários para a 

construção de uma porta: 
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Utilizando este modelo Porta como referência, o primeiro passo será a criação dos vários artigos 

que compõem a porta (aros, vidro, fechadura, etc). 

  

Seguidamente deverá criar a ficha do artigo - Porta - indicando as quantidades de cada um dos 

componente ou a fórmula de cálculo. 

No separador Composto deverá ativar a opção O preço de venda deste artigo é o somatório dos  preços  de venda dos  seus  

componentes  para  que no momento da  venda o preço da  porta  varie conforme com as  medidas  indicadas .  

  

De acordo com a imagem anterior, um dos componentes a inserir será o Aro Fixo. 

  

Segundo o modelo, será necessário cortar duas peças com a medida correspondente à altura da 

porta e outra peça com a medida correspondente à largura; deverá por isso inserir a referência para 

o aro fixo (PERFALIM) e definir a respetiva fórmula usando para tal o botão fx: 

  

 
  

Sendo a <MED1> correspondente à altura e a <MED2> a largura, é fácil perceber qual será a 

quantidade calculada para o AroFixo: 2 vezes a altura total da porta mais a sua largura; se por 
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exemplo vendermos uma porta de 1 metro de largura e 2 metros de altura, a quantidade calculada 

para o AroFixo será de 5 metros. 

  

Depois de inseridos todos os componentes necessários (com as respetivas fórmulas), a lista de 

componentes da porta terá o seguinte aspeto: 

  

Algumas das linhas da lista são apresentadas a negrito para mais facilmente identificar os 

componentes com fórmula associada. Além disso, se posicionarmos o cursor do rato na coluna 

quantidade, surgirá em ToolTip a fórmula inserida para esse mesmo componente: 

  

 
  

Quando a quantidade do componente é calculada através de uma fórmula, o campo quantidade 

da linha de registo será ignorado mesmo que esteja preenchido. 

  

As fórmulas utilizadas foram as seguintes: 

  

Referência Fórmula 

PERFALIM (2*<MED1>)+<MED2> 

PERFALIMMOV 2*(<MED2>-0.80)/100 
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PAINEL (<MED2>-0.4)*((<MED1>-0.4)/2) 

VIDRO (2*(<MED2>-200)/1000)*((<MED1>-200)/1000) 

  

No momento da venda da porta, a aplicação reconhece que este artigo utiliza fórmulas para o 

cálculo das quantidades dos seus componentes, por isso, assim que o campo quantidade é 

preenchido, a aplicação pede os valores constantes nas fórmulas. Neste caso específico, pedirá a 

largura e a altura 

  

Após a confirmação das dimensões da porta (neste caso, 2 metros de altura por 1 de largura), a 

aplicação irá calcular as quantidades necessárias de cada componente, recalculando também o 

respetivo preço de venda 
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Impressão etiquetas 

A impressão de etiquetas de artigos, disponível no menu Utilitários e baseada nos Detalhes dos 

documentos, irá imprimir apenas o artigo composto conjunto e não incluirá a impressão das 

etiquetas dos componentes, uma vez que se assume que o que se pretende etiquetar é o artigo 

final (acabado/composto). 

  

Layout de impressão dos documentos de Venda A4 

Por padrão, todos os layouts de impressão de documentos distribuídos com a aplicação já estão 

preparados para imprimir, em detalhe, os componentes usados num artigo do tipo Composto 

conjunto; no entanto se já possuir algum layout personalizado, necessitará de o alterar de forma a 

incluir essa informação. 

  

Para tal, aceda a menu Sistema - Personalização - Alterar modelos de impressão e selecione 

o layout que pretende alterar. 

A alteração a efetuar ao layout passa por adicionar, na tabela de Detalhes, uma segunda linha de 

dados referente à definição da impressão dos componentes e alterar a linha de dados já existente, 

de forma a adicionar uma condição de visibilidade. 

  

Para alterar a linha de dados já existente: 

Clique na tabela de detalhes do documento, pressione com o botão direito do rato e selecione a 

opção Conteúdo… 
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Na janela de Definições da Tabela, clique no separador Linha Dados e selecione a 1º linha da 

combo-box (Definição de Linha 1) de forma a adicionar a condição de visibilidade para essa linha; 

para tal, do lado direito desse ecrã, nas opções relacionadas com Visibilidade, no campo 

Condição de aparecimento selecione a opção Fórmula 

  

Será aberto imediatamente um ecrã que lhe permitirá indicar a condição de visibilidade; indique a 

seguinte condição .NOT. Corpo.Produto.EComponente 

  

Esta condição indica que esta linha só será impressa caso a linha a imprimir não seja um 

componente de um artigo. 
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O passo seguinte é adicionar uma segunda linha de dados, atribuir um nome a essa segunda 

linha, suprimir a impressão de algumas colunas e atribuir também uma condição de visibilidade. 

Para definir a segunda linha de dados, na janela de Definições de tabela, do lado esquerdo, dê 

um clique com o lado direito do rato, selecione a opção Adicionar linha à tabela e confirme (botão 

OK): 
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Uma vez criada a linha, poderá alterar as propriedades dessa linha, nomeadamente o nome; 

daremos o nome de Componentes a esta nova linha. 

  

Deverá definir a seguinte condição de visibilidade para esta nova linha (na linha Condição de 

aparecimento escolha a opção Fórmula e indique a fórmula) Corpo.Produto.EComponente 

Uma vez que esta l inha foi criada com base numa existente, já  contém uma condição de visibilidade; apague a condição existent e e 

ins i ra  Corpo.Produto.EComponente. 
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Campos como a refª do artigo, armazém, taxa de IVA, … não deverão ser impressos nesta secção 

de componentes. Para tal bastará definir por exemplo “” na fórmula. 
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Documentos de compra 

Compra de compostos/associado 

Os artigos do tipo Composto/associado não têm preço de custo (no separador Dados da ficha do 

artigo, essa informação não é sequer mostrada). O preço de custo de um artigo 

composto/associado será sempre a soma dos preços de custo dos seus componentes. 

Ao registar um artigo composto/conjunto num documento de compra, ao confirmar a l inha de regis to serão assumidos  os  seus  

componentes . 

Compra de compostos/conjunto 

O preço de custo de um artigo do tipo Composto/Conjunto é igual ao somatório dos preços de 

custo dos seus componentes; desta forma, sempre que se altera o preço de custo de um artigo 

inserido na composição de um artigo (quer seja na sua ficha, num documento de compra ou de 

stock), será alterado o preço de custo dos artigos dos quais este seja um componente. 

  

Exemplo: 
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Composto Componentes Preço de custo 

A   € 16.50 

  A1 € 5.00 

  A2 € 4.50 

  A3 € 7.00 

  

Composto Componentes Preço de custo 

B   € 18.50 

  B1 € 8.00 

  A2 € 4.50 

  B3 € 6.00 

  

Como se pode verificar, o preço de custo do artigo A, tal como o do artigo B, corresponde à soma 

do custo dos seus componentes. Além disso, podemos verificar também que o artigo A2 é 

componente de ambos os artigos A e B. Desta forma, se por exemplo fizermos uma compra do 

artigo A2 a € 4.00, o preço de custo do A passará a ser de € 16.00, enquanto que o preço de custo 

de B passará a ser de € 18.00. 

  

Ao registar um artigo composto/conjunto num documento de compra, ao confirmar a linha de 

registo serão assumidos os seus componentes. 

Compra de compostos/fabricados 

Os artigos do tipo composto/fabricado, conforme a própria denominação indica, serão fabricados e 

não “comprados”. 

  

  

Documentos de venda 

Venda de compostos/fabricados 

O artigo composto/fabricado é registado na venda como se de um artigo normal se tratasse, ou 

seja, será dada saída de x unidades do artigo que registar, uma vez que os seus componentes 

apenas serão movimentados aquando composição e decomposição. 

Venda de artigos compostos/associados 

O artigo composto/associado é registado na venda como se de um artigo normal se tratasse, no 

entanto, aquando da confirmação da linha, serão lançados os componentes: 

  

Tendo como exemplo o artigo composto/associado livros6: 
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Ao confirmar a seguinte linha: 

  

 
  

Serão lançados os seus componentes: 

  

 
  

Ao contrário do que acontece na Venda de artigos compostos/conjuntos, o artigo “composto” não 

irá figurar nas linhas do documento. 
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Para adicionar componentes, eliminar componentes, alterar quantidades, etc, deverão ser usados 

os mecanismos usados para movimentar os artigos “normais”. 

Venda de compostos/conjuntos 

No caso do artigo composto/conjunto, aquando do registo na venda, serão automaticamente 

registados os seus componentes; caso não pretenda visualizar os componentes na venda, 

desative a configuração 48. 

  

Configuração 48 desmarcada 

  

 
  

Configuração 48 ativa 

  

 
Independentemente da configuração de visualização, será sempre dada baixa em stock dos 

componentes. O stock do artigo Computador não será controlado, apenas o dos seus 

componentes. 

  

O registo automático dos componentes aquando da venda do composto/conjunto, é feita mediante 

a definição no separador Composto da ficha do artigo. No entanto, poderá haver situações 

esporádicas que “obriguem” à alteração de um dos componentes quer em termos de quantidade 

quer até mesmo em termos do componente em si.  

  

Este tipo de alterações poderá ser levado a cabo na altura da emissão do documento de venda 

não sendo necessária a criação de um novo composto com quantidades ou componentes 

diferentes para que possa proceder à venda. 

  

Para adicionar um componente, posicione o cursor nas linhas de componentes já registadas e 

prima a tecla Insert do seu teclado, será acrescentada uma linha com o caracter =, prima Enter 

para editar (na grelha normal de introdução) a nova linha e insira então o novo artigo a incluir 

neste computador.  
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Para eliminar um componente, selecione a linha de registo do componente que pretende anular e 

prima a tecla Delete do seu teclado. 

  

Para alterar a quantidade de um dos componentes, deverá certificar-se que o campo Comp. Qnt. 

está presente na grelha de registo e pode ser alterado: 

O campo Quant. diz respeito às unidades do composto (Computador) e não dos  componentes  necessários  para  o comporem.  

  

 
  

Para alterar a quantidade de um dos componentes, posicione o cursor no campo Comp. Qnt., 

clique Enter e insira a nova quantidade. 

  

O campo Quant. da linha do componente será automaticamente atualizado, no entanto, tenha em 

atenção que em termos de artigo composto manter-se-ão as unidades registadas, pois na 

realidade não irá vender mais nem menos compostos, apenas as quantidades de um dos 

componentes irá variar. 

Para alterar a quantidade do artigo composto, ou seja, caso pretenda vender dois computadores, 

apenas terá que posicionar o cursor no campo da quantidade – campo Quant. da linha que 

contém o composto – e inserir as quantidades pretendidas. 

  

As quantidades dos componentes – campo Comp. Qnt – manter-se-ão inalteradas (assinalado a 

verde na imagem abaixo), pois dizem respeito às quantidades necessárias para x unidades do 

composto, unidades estas definidas previamente na ficha de artigo. 
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No entanto, no campo Quant. irá ser feito o recálculo das unidades a abater em stock de cada 

componente (assinalado a vermelho na imagem abaixo): 

  

 
  

  

Documentos de Stock 

A composição/decomposição de artigos permite efetuar a gestão de stock dos artigos 

componentes e dos artigos fabricados, bem como controlar o custo dos artigos fabricados. Para 

tal deverá certificar-se que tem os respetivos documentos criados. 

Composição 

A composição é o processo de transformação que consiste na utilização de vários componentes 

para a obtenção de um único artigo final, um artigo fabricado. 

  

Vejamos o exemplo de uma padaria que compra componentes e vende bolos…  

  

Tendo criado um artigo Bolo, do tipo Composto/Fabricado e adicionado os seus componentes com 

as respetivas quantidades (para fabricar 14 bolos) 
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Quando fabrica o bolo (14 bolos, neste caso), terá que dar baixa dos respetivos componentes e 

adicionar ao stock do artigo Bolo as quantidades fabricadas.  

  

Para facilmente realizar esta operação deverá criar um documento de stock Fabricação, lançando o 

artigo Bolo e respetivas quantidades 

  

No momento em que o artigo Bolo é registado, serão lançados automaticamente os seus 

componentes: 

O preço de custo do artigo Bolo s erá  o úl timo preço de custo definido no separador Dados  da  ficha  do artigo Bolo.  

  

No momento em que são lançados os componentes, o preço de custo do artigo Bolo é recalculado 

tendo em consideração o preço de custo de cada um dos componentes.  

  

Se necessitar de alterar algum dos componentes basta remover o componente a substituir e adicionar o componente pretendido. 

Para  ta l, deverá indicar que o tipo de movimento (campo Tipo Mov.) é Saída, caso contrário o componente será lançado como uma  

entrada de s tock. Ao alterar os componentes o preço de custo do artigo composto/fabricado, será automaticamente reca lculado.  
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Decomposição 

A decomposição é precisamente o inverso da composição/transformação, isto é, a decomposição 

necessita de um artigo fabricado para obter os artigos finais. 

  

Aquando decomposição do artigo o custo poderá ser ponderado por quantidade ou por 

quantidade e preço 

Ponderar custo por quantidade 

Caso seja definido que a ponderação do custo é por quantidade, aquando transformação do artigo 

será calculado o custo dos seus componentes tendo em conta a quantidade total produzida 

  

Analisemos o exemplo da transformação de uma carcaça de carne… 

  

A carcaça de vitela de 100Kg dá origem a: 
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20 bifes 

70 costeletas 

  

Supondo que os preços de custo são: 

  

Bife 5€ 

Costeleta 2.50€ 

Carcaça 2€ / Kg 

    

 
    

Ao transformar a carcaça em bifes e costeletas teremos o preço de custo dos bifes e das costeletas 

calculado tendo em atenção a quantidade obtida.  
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  Ponderar custo por quantidade e preço 

  

Analisemos o mesmo exemplo, mas com ponderação de custo por quantidade/preço…  
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Ao transformar a carcaça em bifes e costeletas teremos… 

  

 

  

O preço de custo dos bifes e das costeletas foi calculado tendo em atenção a quantidade de bifes e 

costeletas obtida e ainda o preço de custo de cada um. 

Decomposição automática ao registar a compra  

  

Os artigos composto/fabricado que sejam para decomposição, poderão ser automaticamente 

transformados aquando registo do documento de compra. Desta forma, não será necessário 

proceder ao registo do documento de compra e posteriormente ao lançamento do documento de 

stock relativo à decomposição do artigo. 

  

Para tal, na ficha do artigo composto/fabricado, tabulador Compostos deverá ser ativada a 

configuração Faz transformação automática. 

  

Nos parâmetros da aplicação - menu Sistema - Personalização - Parametrizações funcionais - 

Movimentação - deverá ser definido o documento a ser usado na transformação automática – 

campo Documento de Transformação. 

  

Ao registar um documento de compra do artigo composto/fabricado, será automaticamente gerado 

o documento de stock relativo à transformação do artigo, sendo dada entrada dos componentes. 

  

O armazém assumido na transformação será  o armazém definido no documento de compra  

Apenas será considerada a  transformação automática caso o documento de compra registado esteja configurado para  atual izar a  

exis tência  do artigo. 
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Aquando conversão de documentos, será efetuada a  transformação automática, caso o documento que está a  ser convertido não 

afete exis tência  do artigo. 

Será  gerado um documento de decomposição por cada l inha do documento de compra. Ou seja , caso sejam regis tadas  várias  

unidades do artigo numa única linha, será gerado um documento de decomposição. Se registarem na compra várias l inhas , serão 

então gerados  vários  documentos  de decompos ição  

  

Notas importantes: 

  

 Ao registar um documento de transformação de um artigo composto/fabricado, será 

automaticamente assumido o preço unitário dos componentes tendo em conta a 

ponderação do preço de custo configurada – por quantidade ou quantidade + preço. 

O utilizador poderá alterar estes valores, no entanto, ao gravar o documento será validado se o 

valor total das entradas corresponde ao total das saídas, e, em caso negativo, será impedida a 

gravação do documento. 

  

 Não será possível compor/decompor artigos compostos / associados ou compostos / 

conjuntos, sendo apresentada a seguinte mensagem: 

  

 
  

Apuramento do consumo de matérias-primas  

Uma das dificuldades em algumas áreas, nomeadamente na restauração, é o apuramento de 

consumo das matérias-primas, dado que muitos dos artigos são fruto de um processo de 

transformação que resulta no produto final. 

Além disso, existem artigos que são comercializados como produto final e são também usados 

como matéria-prima no fabrico de outros. 

  

Tudo isto aliado ao desperdício de alguns produtos, torna a valorização de existências um 

processo moroso e que obriga a constantes “acertos”. 

  

No sentido de agilizar este processo foi implementado um mecanismo de apuramento de custo 

das matérias-primas com base em contagens de stock. Por comparação de contagens será 

possível apurar o consumo das matérias-primas. Ou seja, partindo de um stock inicial, será 

somada a quantidade entrada e subtraída a quantidade contada (stock final). 

  

Embora esta rotina seja à partida para apuro de consumos de matérias-primas, poderá ser usada 

para cálculo de consumos de outros artigos. 
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Ative a área funcional Apuramento de custos de matéria-prima em menu Sistema - 

Personalização - Parametrizações funcionais 

  

Uma vez ativada esta funcionalidade terá disponível em documentos de stock, um novo 

documento – Consumo Matérias-Primas – que permitirá, através de um pequeno wizard, 

determinar o consumo de matérias-primas. 

  

 
  

Embora o documento possa  estar presente, a  opção Determinar Consumo apenas  estará  disponível  caso seja  ativada a  

funcional idade nos  parâmetros  da  apl icação. 
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A rotina Determinar Consumo começa por analisar se existem já documentos de consumo 

registados bem como contagens de stock para ponderar o intervalo de datas a analisar… 

Caso não haja documentos de Consumo de Matérias-Primas ainda registados, será considerada como data inicia l  o 1º dia  do ano 

atual. Caso exista já documentos de consumo registados, será considerad o o dia  seguinte ao úl timo documento de consumo 

exis tente no s is tema. 

  

 
  

Caso haja várias contagens entre a data inicial e a  data em que está a  ser gerado o documento de consumo, será sugerida a  dat a da 

úl tima contagem, no entanto poderá  selecionar uma anterior. 

  

De seguida serão listadas as contagens existentes para a data selecionada… 

De acordo com a série do documento de consumo, será verificada qual a delegação em questão. 

Serão então analisados quais os armazéns definidos para os postos dessa delegação e 

consideradas as contagens efetuadas para esses armazéns. 
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Deverá selecionar quais as contagens que pretende que sejam avaliadas, para que seja então 

calculada a diferença entre a existência à data inicial e a quantidade registada na contagem, tendo 

sempre em conta as entradas efetuadas neste período, obviamente. Desta forma será obtido o 

consumo das matérias. 

  

Avançando no wizard, serão apresentadas quatro opções: 

  

 
  

 Incluir só os produtos categorizados como matéria-prima: serão calculados os consumos 

de artigos categorizados como matéria-prima 
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Caso na ficha do artigo não esteja definida a respetiva categoria, será analisada a  famíl ia  associada e, em caso negativo, se rá  

veri ficado o armazém da contagem 

 Incluir só os produtos que são componentes de artigos compostos/fabricados: serão 

calculados os consumos de artigos que sejam componentes de artigos 

compostos/fabricados 

 Incluir só os produtos que não constam nas vendas do período: serão calculados os 

consumos de artigos que não tenham vendas neste período 

 Todos (Considera Saídas): serão calculados os consumos de todos os artigos tendo em 

conta as vendas (saídas) que possam eventualmente ter sido registadas neste período. 

Esta opção é útil para sistemas onde determinado artigo é vendido separadamente e 

também como componente de um fabricado 

  

Vejamos o exemplo do artigo Pão que é vendido individualmente e também como componente de 

uma sande… 

  

Quando for registada a venda de 1 pão será dada baixa de stock, no entanto quando vendermos 

uma sande o stock de pão manter-se-á inalterado, mas na verdade existe menos um pão em stock.  

  

Supondo os seguintes movimentos: 

  

Dia 1: Existência de 10Uni pão 

Entre dia 1 e dia 30: vendidos 4 pães + 3 sandes  

Dia 30: Contagem de stock de 3 pães no entanto a aplicação menciona em stock 6 porque a sande 

não deu baixa do pão. 

  

Executando a rotina de consumo de matérias-primas deverá ser selecionada a última opção para 

que seja considerada a venda dos 4 pães individualmente e iremos obter uma saída de 3Uni  

  

Para  todos os artigos que estejam contemplados pela opção selecionada no wizard, mas  que não constem da contagem, será  

assumido o consumo total. Ou seja, a  quantidade existente à  data inicial, mais eventuais entradas registadas nesse período; u ma 

vez que se não constam na contagem parte -se do pressuposto que a  exis tência  é zero, ou seja , que foram consumidas .  

  

  

Conversão de Documentos 

A conversão de documentos de vendas contempla o uso de artigos do tipo composto/conjunto, 

sendo assim, poderá converter parcialmente um documento que contenha várias unidades do 

artigo composto/conjunto para outro documento de venda. 
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Aquando da conversão parcial, a aplicação apresenta a lista individual assim como as 

quantidades dos artigos composto/conjuntos e dos seus componentes; ao alterar a quantidade do 

composto/conjunto (campo Qnt), será calculada automaticamente a quantidade de cada um dos 

componentes:  

   

  

Avenças 

Nas avenças é também possível usar artigos compostos/conjuntos sendo que, na definição da 

avença, não serão visualizados os componentes dos artigos compostos/conjuntos mas 

unicamente o artigo composto em si; no entanto, no débito da avença, os componentes serão 

obviamente lançados. 

  

É importante salientar que, caso o artigo composto/conjunto, tenha ativa a opção O preço de 

venda de este artigo é o somatório dos preços de venda dos seus componentes, são utilizados os 

preços dos componentes e não o preço do composto conjunto definido na avença. 

Na definição das  avenças , não é poss ível  indicar um artigo composto/associa do. 

  

Importação via MSS 

Na importação de documentos via Interface, caso o documento mencione um ou vários artigos 

composto/conjunto, serão também lançados os componentes, efetuando o cálculo das 

quantidades correspondentes 

  

Quando, nos ficheiros a importar para um documento de venda, conste uma referência do tipo 

composto conjunto, a aplicação irá automaticamente adicionar os componentes definidos na sua 

ficha e calcular a quantidade necessária de componentes, segundo a quantidade vendida do 

artigo composto. 

  

Tenha em atenção que na importação de ficheiros pelo Interface, será ignorada a importação de 

referências do tipo Compostos conjuntos que usem fórmulas para cálculo dos seus componentes. 

As  referências do tipo Composto fabricado serão importadas  normalmente, uma vez que para  efetuar a  venda destas  não é  

necessário a  indicação dos  seus  componentes . 
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Outras funções 

LUCRO – Lucro em vendas 

Esta função apresenta as margens de lucro do documento atual. No caso dos artigos 

compostos/conjuntos, a margem de lucro apresentada corresponde ao preço de venda versus o 

preço de custo dos vários componentes. 

Por exemplo, se alterar as quantidades dos componentes nos artigos compostos/conjuntos 

(alteração efetuada na grelha do documento), esta função irá recalcular o lucro total do documento 

tendo em atenção esses novos valores: 

COPIALINHAS – Importação de linhas 

Esta função permite importar linhas de outro documento para a transação atual. 

No caso das linhas de artigos compostos/conjuntos, é possível importar os componentes 

associados na sua totalidade ou então simplesmente selecionar quais os que pretende importar: 

  

A importação de linhas de artigos compostos/conjuntos obriga a que seja selecionado pelo menos 

um componente associado. 

Na importação de linhas, caso exista alguma linha de artigo composto/conjunto, deixa de ser 

possível agrupar linhas e portanto a opção Agrupar linhas estará inativa. 

  

A importação de linhas nos documentos de compra ignora os artigos compostos/conjuntos, isto é, 

embora selecionados no ecrã, não serão lançados no documento, uma vez que nas compras não 

são lançados os artigos compostos/conjuntos mas sim os seus componentes. 

ULTIMOPRECOS - Últimos preços 

Nos artigos compostos/conjuntos ou compostos/fabricados, os preços de custo não são 

apresentados nesta função, podendo unicamente consultar os últimos preços de venda praticados 

para o cliente: 

  

Da mesma forma, se consultar os componentes de um determinado artigo composto/conjunto ou 

composto/fabricado que foi vendido ao cliente, obterá os preços de custos deste e não os preços 

de venda, já que a venda deste componente neste caso, foi realizada formando parte de um artigo 

composto/conjunto ou composto/fabricado 

IMPPDT - Importação desde PDT 

A descarga de registos efetuados via terminais de recolha de dados (PDT) incluirá 

automaticamente, no caso dos artigos já definidos como compostos/conjuntos, os componentes 

associados a estes, efetuando o cálculo das quantidades correspondentes. 

Nos documentos de compra, a importação por PDT irá ignorar os registos de artigos 

compostos/conjuntos. 
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DEVCONS – Consignação de artigos compostos 

A consignação de artigos poderá ser gerida pela emissão de nota de consignação sendo dada 

baixa do stock em termos de quantidade disponível do artigo. Quando o cliente devolve ou 

demonstra intenção de adquirir parte da mercadoria que tem à consignação, poderá utilizar a 

função DEVCONS. Poderá então indicar quais os artigos e quantidades que pretende devolver, 

bem como os que vai comprar. A restante mercadoria continuará à consignação. 

 

Tratando-se da consignação de artigos compostos/conjuntos não poderá devolver/adquirir um 

componente apenas, terá que proceder à devolução (ou venda) do composto em si, no entanto 

em termos de stock, o controle será sempre efetuado relativamente aos componentes. 

  

Para utilizar esta caraterística deverá, em primeiro lugar, definir nos parâmetros da aplicação, qual 

o documento utilizado para a devolução automática: 

  

Imaginemos o exemplo do Computador A, em que um cliente levou à consignação 4 unidades e 

pretende adquirir 2 PC’s e devolver 1: 

As quantidades a vender e devolver serão apenas digitadas na linha do composto, sendo 

automaticamente atualizadas as quantidades de cada componente. 

  

No exemplo anterior, ficará ainda à consignação 1 computador. 

CONVERTE – Conversão de total ou parcial de documentos 

Esta função permite, aquando da movimentação de um documento de venda/compra, invocar 

documentos pendentes de conversão (parcial/total) e selecionar artigos que se desejam converter. 

No caso dos artigos compostos/conjuntos, só será possível indicar a quantidade que se pretende 

converter do composto e não dos seus componentes 

MAISQNT - Adiciona quantidade a última linha registada 

Esta função permite facilmente incrementar em uma unidade a quantidade definida do artigo 

registado na última linha do documento de venda. Caso esta linha seja um artigo 

composto/conjunto, o incremento é efetuado unicamente na linha do composto, recalculando 

automaticamente as respetivas quantidades nas linhas dos componentes. 
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Propriedades de Artigos 

Face às necessidades e exigências do mercado, a identificação do produto por uma ou várias 

chaves (denominado de “propriedades”) tornou-se uma realidade e um requisito atual nas diversas 

áreas de negócio, nomeadamente no ramo de comércio de produtos alimentares para 

identificação do lote dos produtos, assim como no ramo das tecnologias, designadamente na 

informática, para identificação dos números de série, entre outros, obtendo-se assim um maior 

controlo dos produtos e beneficiando simultaneamente de uma maior informação. 

  

Este módulo abrange ainda outros segmentos de mercado, tal como o ramo das sapatarias e 

boutiques, onde se verifica a necessidade de identificar um terceiro valor para além da tradicional 

cor e tamanho (tabelas associadas). 

  

As “propriedades” são então basicamente valores ou gamas que se associam aos produtos. Para 

uma melhor compreensão, “propriedade” deverá ser entendida como toda e qualquer 

informação/valor/chave que se pretenda indicar num ou em vários produtos, como por exemplo, 

um lote, um número de série, um IMEI, uma cor, um tamanho, um material, etc… 

  

As propriedades podem ser associadas/indicadas no momento da compra / entrada de stock, no 

momento da venda / saída de stock, ou em ambos os casos, podendo cada propriedade solicitar 

um máximo de três chaves e dois campos do tipo data (validade e produção). 

De salientar ainda, que cada produto pode possuir no máximo três propriedades. 

Configuração  

Para que possa ser efetuada uma gestão eficaz das propriedades dos artigos é necessária uma 

configuração prévia de todo o sistema… 

Ativação 

O primeiro passo será a ativação desta funcionalidade - menu Sistema - Personalização - 

Parametrizações funcionais - Parâmetros – Áreas Funcionais - Propriedades 
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Documentos 

Para que seja solicitada a propriedade do artigo movimentado aquando registo de um documento, 

deverá estar ativa essa configuração no documento – menu Sistema - Tabelas gerais - 

Documentos - Tipos de Documentos 

  

 
  

  

Se pretende efetuar uma boa gestão de stock, nomeadamente por propriedade de artigo, deverá 

manter esta parametrização ativa nos documentos que movimentem stock quer seja uma entrada 

ou uma saída. 

  

Desativando esta configuração num documento configurado para atualizar stock será despoletado 

um aviso alertando o utilizador para este facto. 
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Criação das Propriedades 

Uma vez ativada a funcionalidade, será disponibilizada uma nova opção para que possa definir as 

diversas propriedades de artigos -  menu Sistema - Tabelas gerais - Gestão de artigos – 

Propriedades 

  

 
  

Código 

Código que identifica a propriedade e que posteriormente será associado ao produto 

  

Descrição 

Designação da propriedade que permitirá mais facilmente a sua identificação 

  

Literal para Chave 

De preenchimento obrigatório, este campo identifica a chave principal da propriedade que será 

apresentada como descrição do campo a exibir aquando do registo da entrada e saída do artigo. 
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Deverá ainda ser definido o tipo de dados que a propriedade poderá suportar: Alfanumérico, 

Numérico ou Data 

  

Usa tabela associada 

A propriedade em questão irá conter valores predefinidos sendo a identificação da propriedade do 

artigo efetuada por seleção de um dos registos da lista. Ativando esta configuração o separador 

Tabela ficará ativo 

  

Esta configuração está apenas disponível para chaves do tipo Alfanumérico e impedirá o uso de 

campos adicionais - 2ª Chave e 3ª Chave. Não será também possível definir o Tipo de Controlo 

usado, sendo solicitada a inserção das propriedades tanto na entrada como na saída de stock. 

  

Pede 2ª chave / Pede 3ª chave 

Campos adicionais informativos que permitirão a introdução de informação adicional para além da 

propriedade principal. 

  

Telemóveis - para além da identificação única (IMEI), poderá ser usado o número de telemóvel e/ou 

o número de série do equipamento como forma de identificação do dispositivo 

Não será  poss ível  defini r 2ª e 3ª chaves  para  propriedades  com tabelas  associadas .  

Tipo de controlo 

Em que momento será solicitada a identificação da propriedade do artigo – na entrada, na saída 

ou em ambos os movimentos. 

Este campo não estará disponível para propriedades com tabelas associadas sendo assumido o tipo de controlo Entrada e Sa ída, 

i s to é, a  inserção das  propriedades  será  sol ici tada na  entrada e na  sa ída  de s tock. 

 Só na Entrada: as propriedades são unicamente solicitadas aquando registo de entrada de 

stock do artigo – registo de fatura de compra, por exemplo. 

Talhos com venda ao público - aquando entrada em stock da carne é necessário o registo do 

número do lote, mas na venda ao público essa informação não é de registo obrigatório.  

 Só na Saída: as propriedades do produto são unicamente solicitadas aquando registo de 

saída de stock do artigo 

Empresa de montagem de máquinas à medida do cliente - se essa empresa pretende identificar 

univocamente o produto final, poderá criar uma propriedade do tipo número de série que apenas 

será definida na venda do produto. 

 Entrada e Saída: as propriedades são solicitadas quer na entrada quer na saída de stock 

do artigo 

Revenda de produtos hortícolas - o lote do artigo terá que ser identificado quer na compra quer na 

venda 

  

Caso um produto possua duas propriedades associadas: uma em que o Tipo de Controlo é Só na  Entrada e outra  cujo Tipo de 

Controlo é Só na Saída, ambas as propriedades serão solicitadas tanto na compra (entrada de s tock) como na venda (sa ída  de  

s tock). 
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Permite várias quantidades 

Permite definir se na entrada ou saída de stock, determinada propriedade é movimentada 

individualmente ou se é permitido o registo de quantidade diferente de um. 

Esta  configuração apl ica -se quer às  compras  quer às  vendas . 

Imaginemos os exemplos abaixo… 

Ao criar uma propriedade para solicitar o lote de iogurtes, uma vez que um lote de iogurtes pode 

conter mais de um iogurte, a opção Permite várias quantidades deverá estar ativa para que seja 

possível comprar e vender mais de uma unidade do mesmo lote.  

Contrariamente, ao criar uma propriedade que solicite o número de série de um telemóvel, uma vez 

que o número de série deve ser único por telemóvel, a opção Permite várias quantidades não 

poderá estar ativa, garantindo assim que não será possível comprar ou vender mais de uma 

unidade do produto telemóvel com o mesmo número de série.  

  

Além da configuração do nº de quantidades permitidas, poderá parametrizar, apenas para as 

vendas, o método a adotar para registo da saída das propriedades 

  

 Saída Individual: na venda deverá ser indicada a propriedade movimentada. 

 Saída automática FIFO: A aplicação determina qual é a propriedade a ser vendida de 

forma automática, dando saída da propriedade mais antiga, isto é, a propriedade cuja data 

de stock seja mais antiga. 

O cri tério FIFO aqui  apl icado baseia -se na  data  de s tock e não na  data  de emissão do documento de compra.  

Nos  documentos de s tock que originam saídas de existências, tais como Saída  de Stock ou Quebra, mesmo que a  propriedade 

esteja  configurada como Sa ída  automática  FIFO, será  sempre sol ici tada a  propriedade a  movimentar.  

Data de validade 

Aquando registo da entrada em stock da propriedade será solicitada a data de validade. 

No que diz respeito à venda, a data de validade poderá ou não ser controlada, dependendo da 

opção escolhida: 

  

 Não controla Validade: aquando saída de stock a data de validade é ignorada, podendo 

completar o registo independentemente da data de validade da propriedade. 

 Controla, emite aviso: caso a data de validade da propriedade seja inferior à data de stock 

da venda ou da saída de stock, é apresentada uma mensagem de aviso a informar o 

utilizador, contudo, será possível registar o produto. 

 Controla, inibe movimento: aquando registo da saída de stock, caso a propriedade 

selecionada contenha uma data de validade inferior à data de stock, é apresentada uma 

mensagem de aviso e não será permitido completar o registo 

  

Data de Produção 

Obriga à introdução da data de produção quer entrada quer na saída de stock. 
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Propriedades com tabelas associadas 

Ativando a opção Usa tabela associada o separador Tabela da ficha de propriedade ficará ativo, 

indicando assim ao sistema que a propriedade em questão usa uma tabela associada que irá 

conter os valores predefinidos para a movimentação. 

Neste grelha deverão então ser definidos os registos para associar ao artigo aquando 

movimentação de entrada e/ou saída de stock. 

Exemplos práticos 

Analisemos alguns exemplos de propriedades, todos com características diferentes, desde 

propriedades para uma loja de ferragens, passando pelo ramo do comércio de produtos 

alimentares e setor de produção de peças de vestuário, terminando no setor da informática. 

Tabela associada - puxadores de porta 

Loja de ferragens que comercializa puxadores de porta com diversas medidas, ou seja, existem 

padrões/tamanhos predefinidos em milímetros (mm). 

  

Uma vez que esta propriedade deverá conter valores fixos que identificam o tamanho do puxador, 

na criação da propriedade deverá ativar a opção Usa tabela associada indicando as diversas 

medidas no tabulador Tabela 

  

Também se pretende que seja possível comprar/vender várias quantidades de cada tamanho (o 

cliente pode precisar de vários puxadores com a mesma medida), logo deverá ser ativada a opção 

Permite várias quantidades. 

  

Uma vez que será o utilizador a especificar a medida do puxador pretendida, será uma 

propriedade configurada como Saída Individual 
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FIFO - produtos hortícolas 

Empresa de produtos hortícolas que necessita de indicar o lote do produto tanto na compra como 

na venda. 

  

No caso desta empresa, uma vez que é necessário indicar o lote do produto tanto na compra (ou 

entrada de stock) como na venda (ou saída de stock), na criação da propriedade dever-se-á 

escolher a opção Entrada e Saída no campo Tipo de controlo 

  

Pretende-se também que os produtos associados a esta propriedade possam ser vendidos em 

várias quantidades e em automático, para que os produtos mais antigos sejam os primeiros a 

serem vendidos, sendo movimentado automaticamente no ecrã de venda o lote mais antigo e que 

deverá ser entregue ao cliente. 

  

Para que estes pressupostos tenham efeito, deverá ativar a opção Permite várias quantidades e 

indicar Saída automática FIFO 
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Identificação de lote apenas na compra - lotes de café 

Café que necessita somente de dar entrada dos lotes de café que compra. 

  

No caso do café, em que aquando da compra (ou entrada de stock) é necessário o registo dos 

respetivos lotes, mas na venda não se pretende indicar o lote, deverá configurar no Tipo de 

controlo da propriedade criada, a opção Só na Entrada. 

  

Uma vez que poderão ser comprados vários sacos de café pertencentes ao mesmo lote, deverá 

também ativar a opção Permite várias quantidades 
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Data produção e validade - produção de sandes 

Área de serviço onde se pretende que para a compra e venda das sandes seja indicada a data de 

validade e produção das mesmas, não sendo possível vender o produto fora da validade. 

  

Uma vez que deverá ser controlada na compra (ou entrada de stock) e na venda (ou saída de 

stock) a data de validade, no campo Tipo de controlo da propriedade a opção Entrada e Saída 

deverá ser selecionada e a opção Data de validade deverá estar ativa. Conjuntamente, deverá 

selecionar a opção Controla, inibe movimento, para que não seja possível vender sandes com 

data de validade ultrapassada. 

  

Uma vez que também se pretende saber qual a data de produção das sandes, a opção Data de 

produção deve estar selecionada para que seja solicitada esta introdução aquando da compra 

(ou entrada de stock) das sandes. 

  

Por fim, já que poderão ser compradas várias sandes pertencentes ao mesmo lote, a opção 

Permite várias quantidades deverá estar ativa, devendo também ativar a opção Saída 

Individual para que na venda o utilizador possa selecionar qual o lote de sandes a movimentar. 

A data de produção e a  data de va lidade em todo e qualquer caso, somente são preenchidas na compra ou entrada de stock, sendo 

na venda ou s a ída  de s tock automaticamente assumidas  após  se indicar o lote em questão.  
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Identificação de lote apenas na venda - confeção de roupa 

Costureira que produz roupa e que pretende indicar um número para cada peça de roupa vendida. 

  

Neste exemplo, à roupa produzida manualmente pela costureira dever-se-á indicar, na venda ou 

saída de stock, um número por peça, logo deverá estar selecionada a opção Só na saída no 

campo Tipo de controlo. 

  

Uma vez que cada peça de roupa deverá ter um número único, a opção Permite várias 

quantidades não deverá estar ativa, garantindo assim que não será possível vender ou dar saída 

de stock de duas peças de roupa com o mesmo número. 
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Números de série - telemóveis 

Loja de telemóveis onde se pretende identificar, tanto na compra como na venda, o número de 

série, o IMEI e o número de telemóvel. 

  

Para que seja solicitado, na compra e na venda, bem como na entrada e saída de stock, o número 

de série, o IMEI e o número de telemóvel, deverá escolher a opção Entrada e Saída no campo 

Tipo de controlo e indicar os vários elementos que identificarão o telemóvel, nomeadamente o 

número de série (campo Literal para Chave), o IMEI (campo Pede 2ª Chave) e o Número de 

telemóvel (campo Pede 3ª Chave). 

  

Uma vez que cada telemóvel possui registos únicos (por exemplo o número de série é único para 

cada telemóvel), a opção Permite várias quantidades deverá estar inativa, indicando Saída 

Individual, pois pretende-se que na venda ou saída de stock seja o utilizador a indicar a 

informação do telemóvel. 
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Ao indicar qualquer uma das chaves do produto (por exemplo IMEI), a aplicação i rá  preencher automaticamente os  restantes  

va lores  da  propriedade (Número de série e Número de telemóvel ).  

Associação de propriedades a famílias 

Na ficha da família – tabulador Outros dados – poderão ser pré-definidas propriedades, sendo 

estas herdadas pelo artigo aquando criação do mesmo 

Apenas  é poss ível  associar propriedades  a  famíl ias  do tipo Artigo.  
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Associação de propriedades a artigos 

É possível indicar no máximo três propriedades por artigo. Inicialmente, poderá pensar-se que no 

dia-a-dia não fará muito sentido a indicação das três propriedades, mas iremos verificar que para 

alguns segmentos de mercado será bastante útil, enriquecendo ainda mais este módulo. 

  

Uma vez criadas as propriedades, poderá associá-las aos respetivos artigos. Edite a ficha do 

artigo e, na área Propriedades, no campo Prop 1 indique a propriedade pretendida. 

  

Após indicar a propriedade 1 ficará ativo o campo Prop 2 para que possa associar uma segunda 

propriedade ao artigo, sendo então ativado o campo relativo à propriedade 3 – Prop 3 

Não será possível associar propriedades a artigos com cores e tamanhos  ou que façam parte de uma avença, a  não ser que a  

avença resulte em documentos  em preparaçã o. 

Preços por propriedade 

Por vezes, poderá ser útil definir preços diferentes consoante a propriedade. 

Tratando-se de propriedades com tabela associada poderá definir para cada um dos valores 

predefinidos, o preço com imposto e preço sem imposto para cada uma das linhas de preço. 

  

Ativando o campo Preços ficará disponível o tabulador Preços onde poderá definir os preços. 

Poderão ser definidos preços diferentes para cada um dos va lores definidos na tabela ou então para apenas alguns, sendo que o s  

preços  estipulados neste último caso serão considerados como exceção aos preços definidos no separador principa l  da  ficha  do 

artigo. 
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Analisemos o exemplo do artigo Puxadores que tem uma propriedade com tabela associada para 

que se possa pré-definir as medidas de puxadores existentes… 

  

 

Associação a artigos já movimentados 

Poderá surgir a necessidade de, a partir de certa altura, começar a controlar o stock de 

determinado artigo tendo em conta as propriedades associadas. 

Uma vez associadas as propriedades aos produtos, será apenas necessário declarar o stock de 

cada uma das propriedades e movimentar o produto com propriedades. 

Será  associada automaticamente a  propriedade Unknown aos  movimentos  exis tentes .  

Não é possível associar uma nova propriedade a  um produto q ue tenha já s ido movimentado com propriedades, da mesma forma 

que não é poss ível  el iminar propriedades  de produtos  que já  foram movimentados  com propriedades .  
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Artigos compostos com propriedades 

Poderá associar propriedades a produtos do tipo Composto/Conjunto e Composto/Fabricado, 

sendo que cada um dos seus componentes, poderá igualmente ter associadas propriedades. 

  

Imaginemos o exemplo de uma empresa que monta máquinas à medida do cliente, será possível 

associar propriedades ao produto composto (máquina) e a cada um dos seus componentes (peças) 

Uma vez que os produtos do tipo Composto/Conjunto na realidade movimentam os seus  componentes  e não o produto em s i , 

serão apenas  permitidas  propriedades  cujo Tipo de Controlo seja  Só na  Sa ída.  

Compras de artigos com propriedades 

O ecrã de registo da entrada de artigos com propriedades é composto por: 

  

 
  

Referência 

Identificação do artigo que está a ser movimentado 

  

Armazém 

Identificação do armazém onde será registada a entrada do artigo 

  

Propriedades 

Propriedades do artigo que está a ser movimentada 

Não é poss ível  inseri r duas  l inhas  com a  mesmo va lor de propriedade.  
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Quantidade 

Quantidade que será movimentada do artigo 

Caso a  propriedade tenha a opção Permite várias quantidades ativa, será possível introduzir quantidade diferente de 1. No entanto, 

o tota l  das quantidades inseridas no ecrã Propriedades de Artigos nunca poderá ser superior à quantidade movimentada na  l inha  

do documento de compra. 

Exemplos práticos 

Para mais facilmente compreender todo o processo de compra de artigos com propriedades 

associadas, analisemos alguns exemplos. 

Tabela associada - puxadores de porta 

O artigo Puxadores tem definida uma propriedade com tabela associada relativamente às diversas 

medidas de puxadores existentes. São valores predefinidos pelo que, aquando registo da entrada 

do artigo, terá que ser indicada a quantidade e selecionada a medida do puxador da lista. 

  

 
  

Após a introdução de todos os valores no ecrã Propriedades de Artigos, ao clicar OK, a grelha 

de movimentação do documento de compra irá conter uma linha por cada um dos valores da 

propriedade e respetiva quantidade movimentada. 
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Em cada linha será identificado o valor da propriedade. Neste caso, será mencionada a medida do 

puxador em questão. 

  

 

Lotes de café 

O lote do saco de café terá que ser registado na compra. Não se tratando de valores predefinidos, 

o utilizador terá que os digitar manualmente no ecrã de propriedades do artigo. 
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Após a introdução de todos os valores no ecrã Propriedades de Artigos, ao clicar em Confirmar, 

a grelha de movimentação do documento de compra irá conter uma linha por cada um dos lotes e 

respetiva quantidade… 

  

 

Data produção e validade - produção de sandes 

Na comercialização de sandes pretende-se que, para além de indicar a data de produção, não 

seja possível vender um produto cuja data de validade esteja ultrapassada. Assim sendo, 

Download @ www.idnet.pt | suporte@idnet.pt



 

  554 / 653 
 

aquando registo da entrada das sandes, além do lote, será necessário identificar a data de 

produção e data de validade das mesmas. 

  

 

Números de série - telemóveis 

Na compra e venda de telemóveis será necessário indicar o nº de série, IMEI e nº de telefone. 

Tratando-se de nº de série, o que pressupõe uma identificação única, não será permitido o registo 

de várias quantidades, assim sendo o campo Quantidade encontra-se inativo permitindo 

movimentar apenas 1 unidade por cada propriedade. 
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Da mesma forma, não será possível introduzir o mesmo nº de série mais do que uma vez… 
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Este controlo será efetuado ainda que seja lançada uma segunda linha de registo no documento 

… 

  

 
  

… ou até mesmo registada uma nova compra… 
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A movimentação do mesmo número de série poderá ser possível se o stock dessa propriedade 

estiver a 0 (zero). 

  

Imaginemos o exemplo de retoma de um telemóvel… 

O telemóvel com o número de série A123212, o IMEI 321 e o número de telemóvel 939999999 foi 

comprado e posteriormente vendido. 

mais tarde o cliente compra um outro telemóvel e usufrui de um desconto de retoma, entregando 

por isso o telemóvel adquirido da primeira vez. 

Neste caso, uma vez que o stock da propriedade se encontra a 0 (zero), é possível registar a 

entrada em stock do telemóvel com o número de série A123212. 

Atribuição automática de valores 

Aquando registo da entrada em stock do artigo, poderá haver interesse em gerar nº de lote que 

serão atribuídos aos artigos. Estes lotes poderão ser gerados automaticamente pela aplicação. 

Considerando por exemplo uma empresa de produtos hortícolas que pretende atribuir lotes a 10 

caixas de alface, cujo lote deverá ser iniciado por LT e de seguida um número sequencial… 

No ecrã de Propriedades de Produtos, deverá colocar LT01* no campo LOTE (Literal para Chave) 

indicando no campo Quantidade o valor 1, isto é, a quantidade que cada lote deverá conter.  
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O asterisco, indicado no campo LOTE irá incrementar o número sequencial definido que se encontra 

a seguir à sigla LT, isto é, ao último caracter (01) irá somar mais um (02) e assim sucessivamente.   

  

 
  

Neste exemplo o asterisco foi definido após o 01, assim sendo, a  incrementação incidiu apenas  sobre a  parte numérica . Caso o 

asterisco fosse definido após o T (LT*), o T é incrementado para U (formando o lote LU) uma vez que o U é a  letra  seguinte do  

a l fabeto, de seguida o V e assim sucessivamente. Chegando à letra Z, será assumida a letra M, colocando no lote MA, MB e ass im 

sucess ivamente. 
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Caso pretenda, poderá também atribuir automaticamente lotes usando quantidade di ferente de 1. Nesse caso cada lote será  

atribuído a  X unidades . 

Este procedimento de atribuição automática  de va lores  também se apl ica  aos  campos  Pede 2ª Chave e Pede 3ª Chave.  

Venda de artigos com propriedades 

O ecrã de registo da saída de artigos com propriedades é composto por: 

  

 
  

Referência 

Identificação do artigo que está a ser movimentado 
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Armazém 

Identificação do armazém onde será registada a saída do artigo 

  

Prop. 

Propriedade do artigo que está a ser movimentada 

O nome deste campo será  o nome indicado aquando criação da  propriedade no campo Li tera l  para  chave.  

Tratando-se de uma propriedade com Tipo de Controlo Só na  Sa ída, não será  apresentado o botão para  pesquisa .  

  

Existência 

Quantidade existente em stock da propriedade indicada (campo não editável) 

Exemplos práticos 

Para mais facilmente compreender todo o processo de venda de artigos com propriedades 

associadas, analisemos alguns exemplos. 

  

  

Tabela associada - puxadores de porta 

O artigo Puxadores tem definida uma propriedade com tabela associada relativamente às diversas 

medidas de puxadores existentes. 

São valores predefinidos pelo que, aquando registo da saída do artigo, terá que ser indicada a 

quantidade e selecionada a medida do puxador da lista. 

  

Embora este artigo seja comercializado em três medidas, na altura da venda apenas serão 

listadas as propriedades (medidas) existentes em stock 

Tratando-se de valores predefinidos (propriedade com tabela associada) o campo para indicação da propriedade permite pesquisa  

das  mesmas. 
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Na linha de registo do documento constará a informação da propriedade selecionada… 

  

 

Data produção e validade - produção de sandes 

Na confeção das sandes é atribuído um lote, além da data de produção de validade do artigo. 

Aquando registo da venda serão apenas listados os lotes existentes em stock… 

No ecrã  de pesquisa  dos  lotes  poderá  desde logo consultar a  data  d e va l idade e produção. 
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Uma vez que é importante o controle da validade do artigo, tendo sido definida a propriedade para 

inibir o movimento caso esta já tenha sido ultrapassada, caso seja selecionada uma sande cujo 

prazo de validade já tenha sido ultrapassado será despoletado um aviso impedindo o registo. 

  

 

Identificação de lote apenas na venda - confeção de roupa 

Neste exemplo, para a roupa produzida manualmente pela costureira dever-se-á indicar, na venda 

ou saída de stock, um número por peça. 

Nes te caso, tratando de uma propriedade apenas definida na saída, o campo relativo à  propriedade não apresenta  botão de 

pesquisa . 
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Uma vez que cada peça de roupa deverá ter um número único, ao tentar registar a venda de 

diversas quantidades será despoletada a mensagem: 

  

 

Números de série - telemóveis 

Tratando de uma propriedade com três chaves, na altura da venda o ecrã de Propriedades de 

Artigos apresentará essas três chaves… 
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No entanto, o utilizador terá apenas que selecionar uma delas, sendo automaticamente feita a 

associação das outras duas… 

  

 
  

Tratando-se de identificação única, ao tentar registar a venda de diversas unidades, será 

apresentada mensagem impedindo o registo 
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Documentos de Stock 

O método de controlo dos artigos com propriedades nos documentos de stock é idêntico aos 

documentos de compra e venda. No entanto, existem algumas exceções a estes pressupostos 

relativos aos artigos com Saída automática FIFO: 

  

 Artigos com propriedade Saída automática FIFO, aquando da criação de um documento 

saída de stock, o utilizador deverá indicar o valor da propriedade a movimentar. 

 No documento de stock Fabrico ou Transformação, caso o produto seja lançado 

automaticamente pela aplicação (associado ao composto) na área Detalhes de 

documento – Saídas de Stock, será movimentada a propriedade mais antiga. No entanto, 

caso seja lançado manualmente, será solicitada a indicação da propriedade a movimentar. 

Consulta de stock por propriedade 

Além da consulta de stock global do artigo, poderá ser importante uma análise de stock por 

propriedade do artigo. 

Na ficha do artigo, tabulador Stocks, poderá efetuar esta análise, selecionando a opção 

Existência por Propriedades 

  

Exemplo de artigo ALFACE com propriedade associada, existindo em stock 1uni de cada lote… 
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Existem ainda alguns mapas que poderão completar esta análise. Leia Listagens e Relatórios 

Conversão de documentos 

As propriedades dos artigos poderão ser registadas desde logo no documento de origem ou 

apenas aquando conversão do documento. 

Uma vez selecionados os artigos a converter e confirmada a conversão, se no documento de 

origem constar a informação das propriedades dos artigos esta será automaticamente assumida. 

Caso no documento de origem não conste informação das propriedades dos artigos, será 

apresentado o ecrã Propriedades de Artigos, permitindo assim inserir os respetivos valores das 

propriedades. 

  

Imaginemos o exemplo de uma encomenda de artigos… 

Aquando registo na nota de encomenda ainda não são conhecidos os lotes dos artigos, pelo que 

esta informação será apenas registada no momento da conversão para fatura.  

Usando a função CONVERTE… 

  

 
  

Recorrendo ao wizard de conversão de documentos… 
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No caso da função VERIFICACONV – botão Satisfazer Documento da barra  de opções  – apenas  será  poss ível  o cruzamento de 

documentos caso em ambos constem os mesmos va lores de propriedades. Ou seja, se for encomendado o lote A, aquando regis to 

da  fatura, apenas haverá cruzamento com a nota de encomenda se for indicado o lote A, se na fatura for regis tado um outro lote  

não será  efetuado a  associação à  encomenda. 

Listagens e Relatórios 

Estão disponíveis três listagens que permitirão uma análise das propriedades dos artigos e 

respetivos valores: 

  

 Listagens – Artigos – Propriedades 

 Listagens – Artigos – Valores das propriedades 

 Listagens – Artigos – Propriedades-Preços 
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A aplicação dispõe ainda de alguns relatórios que permitem auxiliar o utilizador na gestão da 

movimentação de propriedades, nomeadamente das compras e vendas, bem como das 

existências. 

  

 Compras – Relatórios de Compras – Movimentos de Compras por propriedades 

 Vendas – Relatórios de Vendas – Movimentos de Vendas por propriedades 

 Stocks – Relatórios de Stock – Propriedades por Artigo 

 Stocks – Relatórios de Stock – Existências por propriedade 

 Stocks – Relatórios de Stock – Existências por propriedade à data 

 Stocks – Relatórios de Stock – Extrato por propriedade do artigo 

 Stocks – Relatórios de Stock – Estado por propriedade 

 Stocks – Relatórios de Stock – Propriedades expiradas 

Impressão 

Impressão de documentos 

Os modelos padrão de impressão de documentos já contemplam a informação relativa às 

propriedades dos artigos, no entanto, caso opte por um outro layout específico, poderá sempre 

incluir essa informação. 

As variáveis disponíveis são (? assumirá o valor 1, 2 ou 3 consoante a propriedade em questão): 

  

 Corpo.Propriedades.Propriedade?.Codigo: Código da propriedade 

 Corpo.Propriedades.Propriedade?.Descricao1: Campo Literal para Chave 

 Corpo.Propriedades.Propriedade?.Descricao2: Campo Literal da 2ª Chave 

 Corpo.Propriedades.Propriedade?.Descricao3: Campo Literal da 3ª Chave 

 Corpo.Propriedades.Propriedade?.Valor; Valor do campo Literal da propriedade na 

movimentação 

 Corpo.Propriedades.Propriedade?.Valor2: Valor da 2ª Chave da propriedade na 

movimentação 

 Corpo.Propriedades.Propriedade?.Valor3: Valor da 3ª Chave da propriedade na 

movimentação 

  

Para propriedades que utilizam data de validade e/ou de produção, poderá usar as seguintes 

variáveis: 

  

 Corpo.Propriedades.Data.UsaValidade: Utiliza ou não Data de Validade. Esta variável irá 

imprimir True ou False, conforme a propriedade usada na linha de movimentação obrigue 

ou não à introdução de data de validade 

 Corpo.Propriedades.Data.Validade: Data inserida no campo Data de Validade 

 Corpo.Propriedades.Data.Producao: Data inserida no campo Data de Produção 

Impressão etiquetas artigos 

Para o layout de etiquetas de artigos poderá usar as seguintes variáveis (? assumirá o valor 1, 2 

ou 3 consoante a propriedade em questão): 
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 Corpo.Propriedades.Propriedade?.Codigo: Código da Propriedade 

 Corpo.Propriedades.Propriedade?.Valor: Valor do campo Literal da propriedade inserido 

na movimentação 

 Corpo.Propriedades.Propriedade?.Valor2: Valor da 2ª Chave da Propriedade inserido na 

movimentação 

 Corpo.Propriedades.Propriedade?.Valor3 Valor da 3ª Chave da Propriedade inserido na 

movimentação 

  

Para propriedades que utilizam data de validade e/ou de produção, poderá usar as seguintes 

variáveis: 

  

 Corpo.Propriedades.Data.UsaValidade: Utiliza ou não Data de Validade. Esta variável irá 

imprimir True ou False, conforme a propriedade usada na linha de movimentação obrigue 

ou não à introdução de data de validade 

 Corpo.Propriedades.Data.Validade: Data inserida no campo Data de Validade 

 Corpo.Propriedades.Data.Producao: Data inserida no campo Data de Produção 

 Propriedades.Quantidade: Quantidade da propriedade, que dependerá do critério 

selecionado para a impressão das etiquetas 
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Comissões de Vendedores 

Em muitas empresas, são pagas comissões aos vendedores mediante as suas vendas. Estas 

comissões são calculadas mediante algumas variantes, nomeadamente o pagamento por parte do 

cliente, eventuais descontos, escalões de venda, comissões sobre o lucro… Poderá ainda haver 

funcionários que recebem comissões sobre as vendas de outros. 

A aplicação poderá ser configurada de forma a, tendo em conta todas estas especificidades, 

retornar os valores a pagar de comissão a cada um dos funcionários. 

A quem se aplicam as comissões? 

No cálculo das comissões serão considerados os vendedores que estejam dentro dos parâmetros 

dos planeamentos de comissão em vigor. 

Apenas serão aplicadas comissões relativamente a documentos configurados para tal – menu 

Sistema - Configurações avançadas - Configurações de postos 

O comportamento no cálculo das comissões – soma ou subtrair – será de acordo com a  configuração do documento relativamente 

ao Mapa de Vendas  – em menu Sis tema - Tabelas  Gera is  - Documentos  - Tipos  de documento 

  

 

  

Configuração 

Para proceder ao processamento das comissões serão necessárias algumas configurações 

prévias… 

Planeamentos de comissão 

Os planos de comissão são definidos no menu Vendas - Gestão de vendedores - Planeamento 

de comissões. 
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Poderão haver diferentes planos de comissões de forma a abranger todas as condições e 

vendedores. 

Tipos de comissão 

Na definição dos planeamentos de comissão poderá optar por dois tipos: 

  

 Simples: Será usado um único critério para o cálculo da comissão, podendo escolher entre 

Famílias, Artigos, Grupo de Vendedor ou Grupo de Cliente 

 Composta: Para o cálculo da comissão serão usados critérios combinados, podendo definir 

um dos seguintes tipos: Grupo de Vendedor/Família, Grupo de Vendedor/Artigo, Grupo de 

Cliente/Família ou Grupo de Cliente/Artigo. 

Deverá  ter em atenção o peso aplicado a cada uma das regras, isto é, da esquerda para a direita e de cima para  ba ixo, os  campos  

têm um peso de 1 a  8, sendo o úl timo a  regra  com maior peso, logo priori tária  na  apl icação das  comissões .  

  

Tem uma Familia X e um Artigo Y 

Cria uma regra para a Família X onde uma venda terá uma comissão de 20% (preço=100€; 

Comissão=20€) 

Cria uma regra para o Artigo Y onde uma venda terá uma comissão de 10% (preço=100€; 

Comissão=10€) 

Neste caso a comissão a ser atribuída será de 10%, porque a regra Artigos tem maior peso do que 

Famílias. 

Escalões de comissão 

Selecionada a regra de aplicação, poderá definir os escalões que serão aplicados às comissões. 

  

Não utiliza 

Selecionando esta opção estará a indicar ao sistema que não pretende utilizar escalões para o 

cálculo, sendo neste caso aplicada a comissão definida no campo Comissão. 

  

 
  

Quantidade 

Esta opção indicará ao sistema que o cálculo de comissões irá ser efetuado tendo em 

consideração as quantidades movimentadas. 
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Valor s/ Imposto 

As comissões serão calculadas de acordo com o preço unitário sem imposto do artigo. 

  

 
  

Valor c/ Imposto 

As comissões serão calculadas de acordo com o preço unitário com imposto do artigo. 

  

 

Definição de valores 

Dependendo da regra de aplicação escolhida (Simples ou Composta) e do critério (Famílias, 

Artigos, etc...), a grelha de definição de valores para o cálculo do planeamento irá variar. 

Selecionando, por exemplo, o critério simples Artigos, deverá definir na grelha os produtos 

abrangidos aquando cálculo da comissão. 

  

Comissão de 10% na venda dos artigos Radeon HD6950 e Radeon HD6970… 
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Planeamento composto com base no grupo de vendedores e artigo comercializado...  
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Validade 

Caso pretenda, poderá ser definido um intervalo de validade para o planeamento de comissão. 

Mediante o intervalo de datas definido, será ou não aplicada a comissão. 

  

 

Critério de escalonamento 

Se optar por um planeamento de comissões por escalões (de quantidade ou valor) poderá 

selecionar um dos critérios de escalonamento 

  

 
  

Por cada linha: Os escalões definidos serão analisados/aplicados linha a linha do documento 

 Por cada documento: Os escalões definidos serão analisados/aplicados na globalidade do 

documento 
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 Pelo período processado: Os escalões definidos serão analisados/aplicados consoante o 

intervalo de tempo definido no processamento, sendo considerados todos os documentos 

desse intervalo 

  

Imaginemos o seguinte planeamento por escalões de quantidade… 

  

 

  

FAC nº 1 com 3 linhas do artigo X com quantidade 5 cada uma. 

FAC nº 2 com 1 linha do artigo X  com quantidade 5. 

A comissão atribuída dependerá do critério de escalonamento…  

Por cada linha = FAC nº 1 e FAC nº 2 - 1% pois cada linha está no 1º escalão (5uni) 

Por cada documento = FAC nº1 - 3% pois a globalidade do documento retorna quantidade 15 

inserindo-se no 2º escalão de comissão. 

FAC nº 2 - 1%, uma vez que 5uni está englobado no 1º escalão 

Se pelo período processado = FAC nº 1 e nº 2 – 5%, pois os dois documentos perfazem 20uni 

englobando-se por isso no 2º escalão 

Cálculo da comissão 

O cálculo da comissão poderá ser efetuado com base no preço de venda (valor líquido) ou com 

base no lucro, ou seja, ao calcular a percentagem de comissão a atribuir consoante o 

planeamento definido, será tomado por base o valor líquido ou o lucro da venda. 

Poderá ainda optar por deduzir os descontos aplicados na venda na comissão do vendedor, para 

tal, ative a opção Indexado ao Desconto Comercial 
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Considerando como exemplo um vendedor que na venda de 1000€ (s/imposto) tem comissão de 

2,5%. Se este vender com um desconto de 2% na realidade a sua comissão será apenas de 0,5% 

(2,5%-2%=0,5%) ou seja irá receber 50€ (1000€*0,5%=50€).  

  

Caso o desconto efetuado pelo vendedor seja superior ou igual à  sua percentagem de comissão, não será  atribuída  qualquer 

comissão. 

  

  

Penalizações 

Consoante a data de vencimento do documento, poderão ser definidas regras de penalizações 

para as comissões – menu Vendas - Gestão de vendedores - Penalizações de comissões 

  

Supondo que o vendedor apenas terá comissão após pagamento por parte do cliente, havendo 

penalizações caso o pagamento ultrapasse a data de vencimento do documento…  

  

 

Parametrização dos Vendedores 

Após criar os planeamentos de comissão e definidas as regras de penalização, terão que ser 

configurados os vendedores para que sejam aplicadas as respetivas comissões - separador 

Comissões da ficha de vendedor. Aqui deverá parametrizar não só as comissões do vendedor, 

mas também a comissão sobre outros vendedores… 
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Comissão do vendedor 

Grupo de vendedor 

Agrupamento de vendedores – permite a associação de planeamentos de comissão a diversos 

vendedores 

  

Desconto máximo 

Valor máximo de desconto que o vendedor pode efetuar. 

  

Grupo de pensalizações 

Penalização a que está sujeito o vendedor aquando processamento das comissões. Ao ser 

processada a comissão para o vendedor será analisada a data de vencimento do documento e 

caso já tenham passado os dias definidos na penalização, o valor da comissão irá sofrer essa 

penalização. 

  

Pagamento de comissões (Venda/Liquidação) 

Percentagem de comissão a atribuir aquando emissão da venda e/ou aquando liquidação do 

documento (a soma de ambos terá que ser 100%). 

Se o pagamento da comissão é 100% na liquidação, apenas  quando for pago o documento é que será  atribuída  a  comissão.  

  

Debitar em C/C 

Indicação da conta corrente onde irá figurar o pendente do vendedor. 

  

Retenção 

Indicação que o vendedor em edição tem retenção na fonte e respetiva percentagem de retenção. 

Aquando do pagamento da comissão, o campo IRS Retido irá conter o valor da retenção 
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Comissão sobre outros vendedores 

Grelha de vendedores 

Identificação dos vendedores sobre os quais irá ter comissão e respetiva percentagem 

  

A comissão incide sobre (O valor da comissão calculada/O valor das vendas) 

Valor base para cálculo das comissões sobre outros vendedores – valor de comissão dos 

vendedores ou valor líquido dos documentos 

Para  ter comissão sobre outros vendedores, o vendedor terá que ter associado um grupo E apenas  poderá  ter comissões  sobre 

vendedores  de nível  (grupo) inferior. 

Processamento de comissões 

O processamento de comissões é efetuado no menu Contas Correntes – Processamento de 

Comissões 

Uma vez definido o intervalo de datas para processamento, clique em Processar. Serão geradas 

as linhas relativas às comissões dos vendedores que estejam englobados neste período e que 

respeitem os planeamentos de comissão criados. Para que o valor de comissão seja registado no 

respetivo c/c clique no botão Gravar. 

  

Processamento de comissões do mês de Agosto de 2016… 

  

 

  

  

Pagamento de comissões 

Após processadas e gravadas as comissões poderão ser efetuados os pagamentos aos 

vendedores – menu Tesouraria – Pagamentos a Vendedores. 
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Os pagamentos a vendedor funcionam de forma semelhante à emissão de recibos de clientes. 

Selecione os documentos a liquidar – documentos que deram origem às comissões que pretende 

pagar – e finalize o documento. 

No caso do vendedor ter retenção configurada, aquando do pagamento da comissão, o campo 

IRS Retido irá conter o valor da retenção: 

  

Pagamento de comissão ao vendedor 1 relativamente a duas  faturas simplificadas… 
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Imputação (Obras/Veículos/Personalizada) 

Por vezes é importante imputar uma venda a determinada obra ou veículo além do cliente si. 

  

Poderá ainda ser útil personalizar o sistema de forma que as vendas sejam imputadas por 

exemplo a um animal pertencente a um cliente, possibilitando assim diferenciar a faturação a 

determinado cliente. 

  

Estão disponíveis três tipos de imputação: 

  

 Veículo 

 Obra 

 Personalizada 

  

Para ativar a imputação aceda aos parâmetros da aplicação - Menu Sistema - Personalização - 

Parametrizações funcionais - e selecione a opção pretendida… 

  

 
  

Uma vez ativada a imputação surgirá uma nova entrada no menu Sistema - Tabelas Gerais - 

Gerais, bem como um novo tabulador na ficha de cliente consoante o tipo de imputação 

parametrizado. 

  

Imputação - Obras 

A imputação do tipo obras permite uma gestão de obras dos diversos clientes, podendo um 

determinado cliente ter em simultâneo várias obras em curso. 

Configuração 

Para proceder ao registo das obras no sistema poderá editar a ficha do cliente e no separador 

Obras inserir as diversas obras a ele associadas, ou proceder à criação das obras acedendo ao 

menu Sistema - Tabelas Gerais - Gerais - Obras  

  

Além da identificação do cliente a ficha de uma obra é composta por: 
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Descrição 

breve descrição da obra 

  

Início 

data de início da obra 

  

Fim 

data prevista para o fim da obra 

  

Orçamento 

valor da obra 

  

Observações 

comentários relativos à obra 

  

Cliente a faturar 

cliente a quem deverá ser indexada a fatura 

  

Últ. Venda 

indica qual o último documento associado a esta obra (campo não editável) 

  

Inativo 

indicação que a obra se encontra inativa 

  

Analisemos o exemplo de uma obra associada à empresa Francisco Fontes & Filhos, Lda…  
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Procedendo ao registo da obra pelo menu Tabelas – Terceiros /Contas – Clientes – Obras terá que 

ser identificado o cliente… 

  

 
  

Na ficha de cliente – separador Obras – serão listadas as obras associadas ao cliente em questão… 

  

 

Movimentação 

Aquando registo de um documento de venda poderá indicar a que obra será imputada – campo 

Obra. À direita será apresentado um painel com alguns detalhes da obra em questão. Clicando no 

link Editar obra poderá consultar a ficha da obra. 
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Fatura de venda que será imputada à obra nº 2 Reparação Fachada do cliente 3 Francisco Fontes & 

Filhos, Lda… 

Registo em backoffice… 

  

 

  

Consulta 

Editando a ficha da obra poderá consultar os documentos associados clicando no botão    

   

Continuando a analisar o exemplo da obra anterior… 
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Imputação - Personalizada 

Configuração 

No caso da imputação personalizada caberá ao utilizador definir os campos de imputação – ( 

Sistema ) – Tabelas Gerais  – Gerais - Personalizada 

  

 
  

Os botões à direita permitem adicionar, editar e eliminar um campo. As setas permitirão 

estabelecer a ordem pela qual os campos se deverão apresentar. 

  

Analisemos um exemplo de imputação personalizada – Gestão de Tratamentos a Animais… 

Comecemos por criar os campos para registo do nome do animal, raça e idade…  
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Uma vez definidos os diversos campos, será criada uma nova entrada menu Sistema - Tabelas 

gerais - Gerais bem como um novo tabulador na ficha de cliente. 
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Seguindo o exemplo anterior teremos… 

Separador e entrada de menu com denominação “Historial Médico” 

  

 

  

Para a criação de um item de imputação personalizada, além dos campos parametrizados no 

menu Sistema - Personalização – Configurar campos de imputação a cliente, estão ainda 

disponíveis os seguintes campos: 

  

Descrição 

Breve descrição do item em questão 

  

Observações 

Comentários acerca do item em questão 

  

Cliente a faturar 

Cliente a quem deverá ser indexada a fatura 

  

Últ. Venda 

Indica qual o último documento associado a este item (campo não editável) 
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Inativo 

Indicação que o item se encontra inativo 

  

Dando seguimento ao exemplo que temos vindo a analisar… 

  

Além dos campos “base” teremos os 3 campos personalizados – tipo de animal, raça e data de 

nascimento: 

  

 

  

Na ficha de cliente – separador de imputação personalizada – são listados os diversos itens a ele 

associados. 

  

Para o exemplo anterior teremos na ficha do cliente Rui Borges o registo do cão Pinky…  
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Movimentação 

Aquando registo de um documento de venda poderá indicar qual o item ao qual diz respeito o 

documento. À direita será apresentado o painel relativo a esse item personalizado. Clicando no 

link Editar poderá consultar a sua ficha.  

  

Vejamos como seria o registo de uma vacinação do Pinky… 
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Consulta 

Editando a ficha do item personalizado poderá consultar os documentos associados clicando no 

botão  

  

Para o exemplo que temos vindo a analisar do cão Pinky teríamos… 
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Imputação - Veículos 

Configuração 

Este tipo de imputação permitirá uma gestão de reparações de veículos dos clientes. Cada cliente 

poderá ter associadas diferentes viaturas, sendo o documento de venda associado apenas a uma 

delas. 

  

Para proceder à criação de veículos poderá editar a ficha do cliente em questão e inserir as 

viaturas no separador Veículos. As viaturas poderão ainda ser inseridas no sistema acedendo ao 

menu Sistema - Tabelas Gerais - Gerais - Veículos  

  

 
  

Além do cliente a quem está associado o veículo poderá ser registada outra informação base 

nomeadamente: 

  

Matrícula 

matrícula da viatura 

  

Ano 

ano de fabrico 

  

Kilómetros 

Download @ www.idnet.pt | suporte@idnet.pt



 

  591 / 653 
 

número de km atuais. Este campo vai sendo atualizado à medida que são associadas vendas a 

ele. 

  

Data 1ª matrícula 

data da matrícula 

  

Cor 

cor do veículo. 

À medida que se insere regis tos  neste campo será  incrementada a  l i s ta  

  

Marca 

marca do veículo. 

Apesar de a aplicação não incluir uma lista das marcas, à medida que o uti l i zador for introduzindo novos  veículos  (de marcas  

di ferentes), esta lista va i sendo construída, de forma que ao criar uma nova viatura, neste campo estarão l istadas todas as  marcas  

exis tentes  no momento. 

  

Modelo 

modelo do veículo. Este campo é associado à marca e funciona da mesma forma que o campo 

anterior. À medida que o utilizador for criando novos registos, a lista dos modelos de cada marca 

vai sendo construída. 

  

Nº Chassis 

número de série da viatura 

  

Nº motor 

número de série do motor 

  

Observações 

comentários acerca do veículo em questão 

  

Cliente a faturar 

cliente a quem deverá ser indexada a fatura (útil na faturação de franquias) 

  

Últ. Venda 

indica qual o último documento associado a esta viatura (campo não editável) 

  

Inativo 

indicação que o veículo se encontra inativo 

  

Analisemos o exemplo de uma viatura associada ao cliente Ana Pereira…  

  

Inserindo pela ficha de cliente – separador Veículos – será automaticamente assumido o cliente… 
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Caso o registo seja efetuado pela opção Tabelas – Terceiros/Contas – Clientes – terá que ser 

indicado o cliente… 

  

 
  

Na ficha de cliente – separador Veículos – são listados os veículos associados ao cliente. 

  

Seguindo o exemplo acima, na ficha do cliente 1 será listada a viatura de matrícula 22-AA-22 
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Movimentação 

Ao emitir um documento de venda, após identificar o cliente, poderá indicar a que veículo diz 

respeito o documento em questão. Clicando no link Editar veículo será possível editar a ficha do 

veículo. 

  

Caso o nº de km indicados na venda sejam superiores aos definidos na ficha do veículo, o número 

de km na ficha do veículo é atualizado. 

  

Vejamos um exemplo de faturação de mudança de óleo à viatura 22-AA-22… 
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Uma vez que no documento foi mencionado 65000Km a ficha da viatura será atualizada…  

  

 

Consulta 

Editando a ficha da viatura poderá consultar os documentos associados clicando no botão    

   

Dando continuidade ao exemplo da viatura 22-AA-22… 

  

Clicando no botão de consulta de documentos será listada a fatura recibo de mudança de óleo…  

  

Download @ www.idnet.pt | suporte@idnet.pt



 

  595 / 653 
 

 
  

Poderá ainda consultar as diversas viaturas pela aplicação VehicleViewer 

  

Analisando uma vez mais o exemplo da viatura 22-AA-22 teríamos… 

  

 

Faturação de Franquias 

Tratando-se de oficinas de reparação, será útil configurar o sistema para a faturação de franquias. 
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Configuração 

Esta funcionalidade requer algumas configurações prévias… Deverá criar um artigo do tipo 

Franquia: 

  

 
  

No menu Sistema - Personalização - Parametrizações funcionais - Movimentação deverá 

ativar a opção Documentos de origem podem possuir cliente de faturação distinto 

  

 
  

Ainda nos parâmetros da aplicação, deverá ser definido qual o artigo usado para o registo das 

franquias, bem como o documento de crédito a usar… 
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Nos documentos de natureza diferente de Fatura, Fatura Simplificada, Fatura-Recibo, Nota de 

Débito, Nota de crédito ou Guia de remessa, poderá ser ativada a opção Pede cliente a faturar – 

menu Sistema - Tabelas Gerais - Documentos - Tipos de documento – separador Opções. 

  

Desta forma, aquando registo da reparação da viatura, poderá indicar o cliente a quem pertence o 

veículo e a companhia de seguros para faturação da franquia… 
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Movimentação 

Aquando emissão da nota de reparação deverá ser identificado o cliente e respetiva viatura, bem 

como a companhia se seguros – separador Cliente a faturar 

A seguradora poderá ser indicada aquando registo da nota de reparação ou na própria ficha do 

veículo. 

  

Dando continuidade ao exemplo acima da viatura 22-AA-22 do cliente 1 Ana Pereira… 

  

Definindo na ficha da viatura a seguradora correspondente, ao emitir a nota de reparação será 

automaticamente assumida no separador Cliente a faturar… 
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No entanto poderá ser indicada apenas aquando registo da reparação… 

  

Importante ainda é mencionar o valor de franquia… 
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Uma vez criada a nota de reparação, seguir-se-á a faturação dos serviços prestados. 

À seguradora será faturado o valor total da reparação. A franquia será faturada ao cliente e será 

ainda gerada a nota de crédito à seguradora relativamente ao valor da franquia. 

O valor da  franquia  indicada no documento será  sempre com imposto incluído.  

Este processo será automático tendo em conta as parametrizações efetuadas. 

  

Continuemos a analisar o exemplo anterior, vejamos 3 casos de reparação da viatura…  

  

Reparação de valor superior à franquia 

  

Imaginemos que a reparação efetuada foi de 200€ e a franquia é de 120€ 
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Ao converter a nota de reparação em fatura serão gerados os seguintes documentos:  

  

 

  

Fatura à seguradora pelo valor total da nota de reparação: 
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Fatura ao cliente pelo valor da franquia: 

  

Download @ www.idnet.pt | suporte@idnet.pt



 

  603 / 653 
 

 

  

Nota de crédito à seguradora pelo valor da franquia: 

Uma vez que o va lor da franquia indicado no documento original (Nota de reparação) é o va lor com IVA incluído, na  geração da  

fatura  ao cl iente, será ca lculado o respetivo valor sem IVA do artigo Franquia tendo em consideração o Imposto definido na  fi cha  

do artigo Franquia . 

A descrição do artigo Franquia no documento, terá  a  indicação que este documento diz respeito à  franquia  deduzida  pela  

seguradora e qual a identificação da fatura emitida à  seguradora; esta indicação ficará  igualmente gravada no documen to no 

campo Origem 
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Reparação de valor inferior à franquia 

  

Caso o valor da franquia seja inferior ao valor da reparação será gerada unicamente a fatura ao 

cliente pelo valor da reparação. 

  

Tendo como exemplo a mesma viatura e franquia do exemplo anterior, mas uma reparação de 

espelho no valor de 10€ + IVA… 
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Na conversão da Nota de reparação, será gerada unicamente a fatura de 10€+IVA para o cliente 

Ana Pereira… 
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Conversão parcial da nota de reparação 

  

Caso seja usada a opção de conversão parcial de documentos, a faturação da franquia ao cliente e 

o respetivo crédito à seguradora, será efetuado uma única vez e apenas se o valor a converter for 

superior à franquia. 

  

Usando como exemplo os mesmos clientes e o mesmo valor da franquia mas os seguintes serviços: 
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Na conversão parcial da Nota de reparação em Fatura, o valor da franquia será faturado ao cliente e 

creditado à seguradora unicamente se a linha de 400+IVA (linha correspondente à reparação da 

porta) for selecionada; caso seja selecionada unicamente a reparação do espelho, será gerada 

apenas a fatura ao cliente Ana Pereira 
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Avenças 

O uso de avenças de clientes permite uma otimização do processo de faturação em sistemas 

onde se verifica uma faturação periódica idêntica. Será por exemplo o caso da faturação de 

contratos de assistência, quotas, encomendas diárias, etc… 

  

  

Configuração do Sistema 

As avenças são configuradas por cliente, podendo cada um deles ter várias avenças associadas, 

para o mesmo ou diferentes períodos. 

  

  

Definição da Avença 

Edite a ficha do cliente e aceda ao tabulador Avenças. Em rodapé estão disponíveis três botões 

que permitem adicionar, editar e eliminar avenças. 

  

 
  

Na definição de nova avença será importante o preenchimento de alguns dados, nomeadamente: 

  

Separador Geral 

  

Avença  

denominação da avença 
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A criar 

série e sigla do documento a criar aquando do processamento da avença 

  

Colocar em preparação 

o documento gerado pela avença será colocado em preparação 

  

A converter 

documento a converter juntamente com o processamento da avença 

  

Incluir linhas com indicação do documento de origem 

para avenças em que se verifica a conversão de documentos (campo anterior), será incluída no 

documento uma linha com informação do documento convertido 

  

Periodicidade 

período em que será processada a avença – periodicidade diária, quinzenal, mensal, … 

  

Datas de processamento… 

  

Inicial 

data do primeiro processamento 

  

Final 

data de fim da avença. Caso seja mantido em branco esta campo, a avença não terá fim, sendo 

processada sempre de acordo com a periodicidade definida 

  

Próxima 

data do próximo processamento 

  

Última 

data do último processamento efetuado 

  

Pagamento 

tipo de pagamento a ser assumido no documento resultante do processamento da avença 

  

Transporte 

transporte a ser assumido no documento resultante do processamento da avença 

  

Carga 

local de carga a ser assumida no documento resultante do processamento da avença 

  

Descarga 

local de descarga a ser assumida no documento resultante do processamento da avença 

  

Morada 

morada do cliente a ser assumida no documento resultante do processamento da avença 
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Separador Artigos 

   

 

   

Neste separador deverá ser parametrizada a linha de preços a usar no processamento da 

avença., podendo ser selecionada a opção Manual, devendo então ser definido artigo a artigo qual 

o respetivo valor. 

  

Selecionando linha de preços Indiferente será aplicada a linha de preço definida na ficha do 

cliente e, caso essa seja Indiferente, será aplicada a linha de preço do documento/posto. 

Por fim, deverão ser definidos os artigos… 

Não será possível definir nas avenças artigos do tipo composto/associado. Caso seja parametrizado um artigo composto/conjunto , 

embora não sejam listados os respetivos componentes, ao processar a avença estes serão obviamente incluídos  no documento. 

Para  artigos deste tipo parametrizados para que o preço de venda seja a soma dos preços dos componentes , serão uti l i zados  os  

preços  dos  componentes  e não o preço do composto/conjunto definido na  avença.  

Por vezes poderá ser útil mencionar o período de tempo a que diz respeito a avença, por exemplo: 

“Contrato de Assistência relativo ao mês de Janeiro”. Uma vez que a avença será apenas uma 

para todos os meses do ano, será inviável definir o nome do mês na descrição do artigo. Existem 

algumas variáveis que poderá utilizar para o efeito: 

  

[MES] 

Mês da data de processamento 

  

[ANO] 

Ano da data de processamento 

  

[DIA] 

Dia da semana da data de processamento 
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[DATA] 

Data de processamento da avença 

  

[MESACTUAL] 

Mês da data de emissão do documento 

  

[ANOACTUAL] 

Ano da data de emissão do documento 

  

[DATACTUAL] 

Data de emissão do documento 

  

[PERIODICIDADE] 

Periodicidade da avença 

  

[DATULTIMA] 

Data da última avença emitida 

  

[DATPROXIMA] 

Data da próxima avença 

  

Poderá ainda usar ligeiras variações a estas variáveis, nomeadamente: 

[MES+1] 

Mês seguinte ao mês de processamento 

  

[ANO+1] 

Ano seguinte ao ano de processamento 

  

[DATPROXIMA+1] 

Data a seguir à data da próxima avença 

  

Estas macros serão definidas no campo respeitante ao descritivo do produto incluído na avença, 

devendo constar entre parêntesis retos e em maiúsculas conforme mencionado acima. 

  

Analisemos o exemplo de uma avença para faturar um contrato de assistência mensal…  

  

Uma vez que durante o mês, aquando prestação da ass istência, poderá haver necessidade de 

colocar novas peças, será certamente útil faturar esse material juntamente com o contrato – campo 

A Converter … 

Ao definir a data inicial da avença será automaticamente calculada a data da próxima, com base na 

periodicidade definida. 
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No separador Artigos bastará incluir o artigo relativo ao contrato de assistência em si, o material 

adicional será incluído ao converter as guias de transporte pendentes de conversão 

Para que seja mencionado o mês em cada avença será acrescentada a variável [MÊS] na descrição 

do artigo… 

  

 

Importação / Exportação Avenças 

Caso determinada avença se aplique a diferentes clientes poderá recorrer à importação ou 

exportação de avenças entre clientes. 

Editando uma avença, à direita estarão disponíveis as opções Importa Avença e Exportar. 

  

Para importar avenças de outros clientes deverá ser aberta a ficha de uma nova avença e 

selecionada a opção Importa Avença. De seguida terá que ser identificado o cliente que tem a 

avença associada e que pretendemos importar. Bastará então selecionar a avença a integrar e 

confirmar clicando no botão OK. 

  

Seguindo o exemplo anterior, analisemos a importação na avença para o cliente 4…  

Deverá então ser aberta a ficha de uma nova avença para o cliente, procedendo-se à importação a 

partir do cliente 1 … 
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Confirmando a importação da avença do cliente 1, o cliente 4 irá integrar a avença do contrato de 

assistência que havia sido definido para o cliente 1. 

  

Tratando-se da “cópia” de avenças para diversos clientes a edição da ficha de cada um deles e 

importação da avença um a um poderá não ser viável. Para estes casos será certamente mais 

eficaz a exportação da avença. O processo de exportação começa pela edição da ficha da avença 

que se pretende copiar. De seguida deverá ser selecionada a opção Exportar. Será então 

apresentada a lista de clientes existentes no sistema, bastando selecionar para quais pretende 

exportar a avença. Se um desses clientes já tiver associada a avença poderá recorrer à 

exportação par atualizar a avença, caso necessário. Nestes casos deverá selecionar a opção 

Substitui a definição das avenças existentes 

A flag Nova permite saber se a  avença já  exis te na  ficha  desse cl iente ou se será  uma avença nova  

  

Dando seguimento ao exemplo que temos vindo a analisar… 

  

Vejamos como se processaria à exportação da avença para os clientes 2 e 3…  

  

Na lista de clientes apenas deverão ser selecionados os clientes para quem se pretende exportar a 

avença – clientes 2 e 3 
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Confirmando a exportação – botão OK – os clientes 2 e 3 irão herdar a avença. 
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Alerta de avenças para processar 

Poderá configurar o sistema para que, ao entrar na aplicação back office, o utilizador seja 

alertado, para a existência de avenças a processar. Este alerta é ativado no menu Sistema - 

Utilitários – Verificar se existem avenças ao iniciar 

  

Uma vez ativada esta configuração, ao entrar na aplicação será despoletado um aviso. 

Confirmando será automaticamente aberto o ecrã de processamento de avenças. 

  

  

  

Avenças Especiais 

Por vezes poderá ser útil diferenciar as avenças a processar em determinado período. Esta 

parametrização é feita no menu Sistema - Personalização - Parametrizações funcionais – 

Movimentação – Nome avenças especiais 

  

Supondo que além das avenças de assistência técnica existem avenças para gerar guias com 

material que é entregue periodicamente no cliente… 

  

O processamento das avenças irá ocorrer em períodos diferentes – de manhã avenças de entrega 

de material e à tarde assistências. Definindo como avença especial o nome da avença Assistência 

Técnica poderá facilmente selecionar ou excluir essas avenças do processamento.  

  

 

Data Vencimento Avenças 

Para o processamento das avenças, nomeadamente para o cálculo da data de vencimento do 

documento, deverá ter em consideração a Configuração 27 - Ao processar avenças a data de 

vencimento é calculada com base na data da avença, em vez da data de emissão do 

documento (aplicada apenas se o tipo de pagamento não for imediato). 

  

Caso esta configuração esteja ativa, a data de vencimento do documento será calculada tendo em 

consideração a data (campo data inicial) da avença. No caso desta configuração não estar ativa, a 

data de vencimento do documento será calculada a partir da data do documento gerado. 
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Processamento 

Uma vez configuradas as avenças para os clientes poderá efetuar o processamento das mesmas 

– Vendas - Documentos de venda - Processamento de avenças 

  

Conforme mencionado anteriormente, o sistema pode ser parametrizado para que seja 

despoletado aviso no arranque do back office, sendo o utilizador, desta forma, informado acerca 

da existência de avenças para processar, bastando neste caso confirmar o processamento para 

que seja aberto o ecrã de débito de avenças. 

  

 
  

Poderão ser definidos alguns filtros para o processamento de avenças, nomeadamente: 

  

Filtrar os clientes para a zona 

zona de clientes. Serão apenas consideradas as avenças associadas a clientes dessa zona 

  

Filtrar clientes 

intervalo de numeração de clientes. Apenas serão consideradas as avenças desses clientes 

  

Filtrar transporte 
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intervalo de numeração de transporte. Apenas serão consideradas as avenças de clientes que 

tenham associado um transporte desse intervalo 

  

Além destes filtros poderá ser útil excluir (ou selecionar) algumas avenças específicas – campo 

avenças com o nome. Estas avenças, embora possam estar incluídas nos filtros definidos, serão 

ignoradas, não sendo por isso processadas. 

Este campo assumirá automaticamente o nome da avença espeical definida nos parâmetros da aplicação. Leia Avenças  especia is  

para  mais  informações . 

Uma vez definidos todos os filtros resta então indicar a data de processamento – campo Data de 

processamento até – e clicar no botão Verificar para que sejam listadas as avenças a processar. 

Poderá ainda desmarcar alguma avença da lista, não sendo considerada no processamento. 

  

Por padrão será sugerida como data e hora para os documentos a data e hora atuais, no entanto 

poderá alterá-las. 

A data/hora definidas serão consideradas caso seja possível de acordo com as regras estipuladas  por lei  no que diz respeito à  

numeração de documentos. Ou seja, caso por exemplo já existam no sistema faturas registadas com data do dia X não poderão ser  

geradas  faturas  com data  anterior. 

O caixa sugerido será o caixa definido para o terminal em questão, no entanto poderá ser definido 

um outro – campo Caixa. Quanto ao transporte, normalmente será assumido o transporte 

associado na ficha de cada cliente da avença, no entanto pode ser parametrizado um outro – 

campo Transporte. 

  

Dando seguimento ao exemplo do contrato de assistência mensal… 

  

Clicando no botão Verificar serão listados os contratos de assistência para os 4 clientes 

configurados… 
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O botão Ignorar Processamento será útil caso se pretenda “anular” um determinado 

processamento de uma avença. 

Além de excluir a avença do processamento, a data de próxima avença avança. 

  

Imaginemos uma avença configurada para processamento diário cuja data de próximo 

processamento é dia 15/02/2016 – feriado local motivo pelo qual não deverá ser fornecido o 

material. Embora a avença seja listada no ecrã de débito de avenças, poderemos ignorar o seu 

processamento. A data de próxima avença passará para o dia 16 Fev 2016…  
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Os documentos gerados pela avença terão obrigatoriamente que respeitar a legislação em vigor, 

pelo que poderá não ser finalizado o processamento. Nestes casos será despoletado aviso ao 

utilizador. Clicando em Mais informações obterá mais informação sobre o caso em concreto. 
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Gestão de Contratos 

A gestão de contratos consiste na venda prévia de um pacote de produtos ou serviços, ficando o 

cliente com um crédito que irá abatendo à medida que compra produtos e/ou serviços que fazem 

parte desse mesmo contrato. 

Configuração 

Certifique-se que a licença da aplicação contempla esta funcionalidade e proceda às devidas 

configurações… 

Ativação 

Em Parametrizações Funcionais do menu Sistema deverá ser ativada a Área Funcional 

Contratos e definido qual o documento a usar para débito de contrato. 

  

Por padrão a aplicação disponibiliza o documento CNT Consumo de Contrato. Trata-se de um 

documento apenas para controle interno da saída de stock. 

  

 

Produto 

O contrato é um produto/serviço composto por outros produtos e/ou serviços. Este “pacote” de 

produtos será do tipo Contrato. 

A gestão de stock será feita apenas dos componentes do contrato e não do contrato em si, assim 

sendo, o campo Stock deverá ser desativado. 

  

  

Exemplo de contrato de lavagem no valor de 75€… 
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Ao definir o tipo de produto Contrato ficará disponível um novo tabulador Contrato. 

  

Aqui deverão ser definidos os produtos que compõem o contrato e demais particularidades… 

  

Expira em 

Duração do contrato (número de dias, meses ou anos). Caso seja mantido valor 0 serão 

assumidos 100 anos. 

  

Valor máximo permitido 

Valor (com ou sem impostos incluídos) que o contrato poderá atingir. Uma vez alcançado este 

valor não será mais considerada a venda ao abrigo do contrato, devendo o cliente pagar pela 

aquisição do produto e/ou serviço como se um outro qualquer se tratasse 

  

Produto/Família 

Produtos ou famílias de produtos que compõem o contrato. Se definida uma família de produtos 

como componente do contrato, qualquer produto e/ou serviço associado a ela será assumido 

como fazendo parte do contrato 

  

Valor Máx. 

Valor que pode atingir a venda do produto ao abrigo do contrato 

  

Cor 

Cor do produto que deverá ser considerada como fazendo parte do contrato 
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Tamanho 

Tamanho do produto que deverá ser considerado como fazendo parte do contrato 

  

Qnt. Máx. 

Unidades do produto que poderão ser vendidas ao abrigo do contrato 

  

Os botões de adição e eliminação permitirão adicionar e remover registos da grelha. Poderá editar 

um dos registos com duplo clique. Use as setas para ordenar os registos na grelha. 

  

Dando seguimento ao exemplo acima do contrato de lavagem… 

  

Este contrato engloba a lavagem de 10 calças, 10 camisas e 5 atoalhados, sem limite de dias ou 

valor… 

  

 

  

Não foi definido valor máximo para o contrato, nem tão pouco para qualquer um de seus componentes, 

pelo que não será aplicado qualquer limite monetário na comercialização deste contrato.   No entanto, 

independentemente do seu valor, apenas poderão ser vendidas, ao abrigo do contrato, 10Uni do 

produto Lavagem de Camisa, 10Uni do produto Lavagem de Calças e 3 peças da família Atoalhados. 
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Movimentação 

Uma vez configurado todo o sistema poderá então ser efetuada toda a gestão dos contratos… 

Venda de contratos 

A venda do contrato é semelhante à venda de um outro produto. Deverá ser emitido um 

documento de venda identificando o cliente e registado o produto contrato. Uma vez vendido um 

contrato, será automaticamente efetuado o registo na ficha de cliente, separador Contratos. 

  

Imaginemos a venda ao cliente Ana Pereira do contrato de lavagem que temos vindo a analisar… 

  

 

Análise de contratos 

Os contratos adquiridos por cada cliente poderão ser consultados na respetiva ficha, tabulador 

Contratos. 
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Aqui poderão ser analisadas algumas particularidades, nomeadamente a duração do contrato, 

documento de venda do contrato, quantidades e valores inicialmente definidos comparando com 

os já “consumidos” e ainda o estado do contrato. 

  

Um contrato poderá apresentar os seguintes estados: 

  

 Ativo: contrato em vigor 

 Inativo: contrato que não se encontra em vigor no momento porque, por qualquer motivo, o 

utilizador assim o determinou 

  

Para  mais  informações  relativamente à  a l teração de estado leia  Desativação de Contratos . 

 Completo: contrato totalmente “consumido” 

 Creditado: contrato creditado ao cliente por emissão de nota de crédito 

Para  mais  informações  relativamente ao crédito de contratos  leia  Crédito de Contratos . 

Para facilitar a análise, poderá ser definido um filtro pelo estado do contrato, sendo visualizados 

apenas os contratos nele inseridos... 

  

 

Desativação de contratos 

Sempre que entender, o utilizador poderá mudar o estado do contrato de ativo para inativo, e vice-

versa. Estando inativo o contrato, a comercialização dos produtos que o compõem não será 

considerada como sendo ao abrigo de contrato, sendo faturados como qualquer outro produto ou 

serviço. 
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Comercialização de produtos ao abrigo do contrato 

Quando for registado o produto no documento de venda, será feita a verificação dos contratos do 

cliente, os produtos ao abrigo de contrato serão registados no documento interno criado para o 

efeito. 

À medida que são movimentados, os contratos serão atualizados na ficha de cliente. 

Os artigos  ao abrigo do contrato são ass ina lados  na  venda com a  cor verde. 

Caso o produto vendido seja objeto de um planeamento de oferta, esta irá prevalecer não sendo considerado como uma venda ao 

abrigo de contrato. 

  

Seguindo o exemplo anterior, analisemos uma venda ao cliente Ana Pereira de um serviço de 

tingimento e lavagem de calças… 

Ao gravar o documento será automaticamente validado o contrato que o cliente adquiriu, pelo que 

não será cobrada a lavagem de camisa – artigo lava3 
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Confirmando, o cliente irá pagar apenas o valor relativo ao serviço de tingimento… 

  

Caso pretendesse que a lavagem não fosse descontada do contrato bastaria assinalar o artigo 

para faturar. 

  

A venda será apenas relativa ao artigo Tingimento, sendo automaticamente registado no sistema 

um documento Consumo de Contrato com o artigo Lavagem de Calças… 
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Se consultarmos agora a ficha do cliente poderemos verificar que a quantidade disponível do artigo 

lava3 é agora de 9Uni… 
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Crédito de contratos 

Para creditar um contrato deverá ser emitida uma nota de crédito identificando o cliente em 

questão e o produto contrato. 

  

Ao registar o artigo contrato no documento, serão automaticamente listados todos os contratos 

adquiridos pelo cliente para que possa ser selecionado o documento a creditar. 

Uma vez creditado, o contrato será apresentado como tal na ficha de cliente e as futuras vendas 

não serão consideradas como estando ao abrigo do contrato. 

  

Dando continuidade ao exemplo do contrato de lavagem adquirido pela cliente Ana Pereira…  

Ao emitir a nota de crédito, registando o artigo Lavagem será automaticamente apresentada a 

venda do contrato de lavagem que vem sendo exemplificado. 

  

Se o cl iente tivesse adquirido mais  contratos  de lavagem seriam aqui  l i s tados  também.  

  

Bastará então selecionar esse registo da lista gravando de seguida a nota de crédito… 

Consultando a ficha do cliente, o contrato apresentar-se-á no estado Creditado. 
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Download @ www.idnet.pt | suporte@idnet.pt



 

  632 / 653 
 

De futuro, quando o cliente Ana Pereira adquirir novos serviços de lavagem, nomeadamente 

lavagem de calças e camisas – artigos lava3 e lava4 – que faziam parte do contrato, estes serão 

cobrados normalmente uma vez que o contrato não se encontra em vigor… 
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Autofaturação 

A autofaturação é um modelo de faturação segundo o qual o cliente se substitui ao(s) seu(s) 

fornecedor(es) na emissão das respetivas faturas. 

Este modelo de faturação consta da legislação portuguesa desde 2003, estando previsto no 

art.36º, nº11 do CIVA. Apresenta a vantagem de simplificar determinados procedimentos para o 

adquirente de bens/serviços e evitar a subfacturação. 

  

Por outro lado, existem determinadas atividades económicas que pela sua informalidade ou 

pequena dimensão, não dispõem de estrutura de natureza administrativa que lhes permita emitir 

faturas que contenham todos os elementos exigidos pelo CIVA. 

  

 
  

A sua adoção obriga a alguns formalismos, nomeadamente: 

  

 Existência de um acordo escrito prévio entre o cliente e o fornecedor, para que a faturação 

se realize nestes moldes 

 Prova, por parte do cliente, que o seu fornecedor tomou conhecimento da emissão da 

fatura e aceitou o seu conteúdo (pode ser efetuada através de qualquer meio de 

comunicação escrita) 

  

Quando ambas as partes são sujeitos passivos de IVA, a obrigação de entrega do imposto 

continua a ser do fornecedor. 

  

No caso de aquisições a particulares, embora não exista qualquer obrigatoriedade de emissão de 

fatura, bastando uma declaração de venda emitida pelo vendedor sempre que este efetue a venda 

de bens pessoais ou que de qualquer forma não resulte em atos de comércio, poderá o adquirente 

optar pela utilização da autofaturação se entender que este documento seja o mais conveniente 

para suporte dos seus registos contabilísticos. 

  

No caso de aquisições de bens e serviços abrangidos pelo regime de inversão do sujeito passivo 

de IVA efetuadas a particulares, a autofaturação é obrigatória, ou seja, o adquirente está obrigado 

a emitir fatura em nome do fornecedor particular, com todos os requisitos previstos no CIVA, 

Download @ www.idnet.pt | suporte@idnet.pt

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/civa_rep/iva36.htm


 

  634 / 653 
 

embora estas operações não estejam sujeitas a imposto. Nestas circunstâncias não se aplicam os 

condicionalismos gerais da autofaturação. 

O que não é? 

Não deve confundir-se autofaturação com faturação emitida por uma terceira entidade, em nome 

do fornecedor ou prestador de serviços. 

  

Exemplo 1: Um parceiro Sage vende licenças de software a um determinado cliente, e faz um 

acordo com a Sage (ou outra entidade) para que seja esta a emitir a(s) fatura(s) ao cliente final, em 

seu nome. 

Não se trata de autofaturação pois não é o cliente final que emite a fatura mas sim uma 3ª entidade! 

  

Exemplo 2: Uma empresa solicita ao seu contabilista que emita a faturação aos seus clientes, em 

seu nome. Uma vez mais, trata-se de faturação emitida por uma terceira entidade e não 

autofaturação. 

Autofaturação - perspetiva do cliente (emissor) 

Este capítulo aborda os requisitos inerentes à implementação do modelo de autofaturação, sob a 

perspetiva de uma entidade que, enquanto cliente, pretende autofaturar-se em nome dos seus 

fornecedores. 

  

O workflow que um cliente seguirá em termos operacionais será o seguinte: 

  

 
  

Além disso, enquanto emissor do documento original em regime de autofaturação, compete ao 

cliente: 

 Fornecer um ficheiro SAF-T com os documentos emitidos de um dado fornecedor, caso 

este o solicite. 
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 Colaborar com o seu fornecedor, ajudando-o no cumprimento da obrigação de 

comunicação mensal das faturas à AT através de comunicação direta das faturas via 

Webservice (usando um subutilizador previamente indicado e autorizado pelo fornecedor) 

ou, em alternativa, emitindo e disponibilizando ao seu fornecedor o respetivo ficheiro SAFT 

para o período a reportar. 

Autofaturação - perspetiva do Fornecedor 

Este capítulo aborda os requisitos inerentes à implementação do modelo de autofaturação, sob a 

perspetiva de uma entidade que, enquanto fornecedor, pretende registar na sua aplicação de 

faturação as faturas emitidas pelos seus próprios clientes em regime de autofaturação. 

  

O workflow que um fornecedor seguirá em termos operacionais será o seguinte: 

  

 
  

Estas faturas não devem constar dos ficheiros SAF-T emitidos pela sua aplicação de faturação. 

Tal como já ficou evidente no capítulo anterior, compete ao cliente emitir e disponibilizar aos seus 

fornecedores os(s) ficheiro(s) SAF-T com as faturas emitidas em regime de autofaturação. 

Parametrização na Aplicação 

De seguida serão referidas as parametrizações necessárias para que seja possível usar este 

modelo de faturação. 

Séries de Autofaturação 

Em Tabelas Gerais - Documentos - Séries de documentos do menu Sistema são 

disponibilizados os tipos de série: 

  

 Autofacturação (emitir faturas pelo fornecedor) – Assinada: perspetiva do cliente (emissor), 

ou seja, é a empresa a emitir as faturas do nosso fornecedor 
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 Autofacturação (registo de faturas emitidas pelo cliente) - Não assinada: perspetiva do 

fornecedor, ou seja, o nosso fornecedor autofaturou à nossa empresa e a nossa empresa 

regista o documento para efeitos de controlo (stocks, contas correntes, etc). 

  

 

Série Autofaturação (emitir faturas pelo fornecedor) - Assinada 

  

Sempre que a série seja do tipo Autofacturação (emitir faturas pelo fornecedor) – Assinada 

poderá indicar o fornecedor associado à série. Essa série, por sua vez será automaticamente 

associada ao fornecedor: 

  

O fornecedor a associar à série de autofacturação, deverá ser Sujeito Passivo de IVA. Caso não 

seja indicado fornecedor (fornecedor 0) na configuração da série, esta será para registo de 

documentos de fornecedores que não são sujeitos passivos de IVA, isto é, não poderão ser 

emitidos documentos a fornecedores configurados como sujeitos passivos de IVA. 

Um fornecedor poderá  estar associado a  uma e uma só série ativa  de autofacturação.  
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Os documentos de compras emitidos em séries configuradas como Série Autofacturação (emitir 

faturas pelo fornecedor) – Assinada e cuja natureza seja uma das seguintes serão assinados. 

  

 V/Fatura 

 V/Fatura-recibo 

 V/Nota de Débito 

 V/Nota de Crédito 

 V/Fatura Simplificada 

 V/Guia de Consignação 

 V/Devolução a fornecedor (v/transporte) 

 V/Devolução a fornecedor de consignação(v/transporte) 

  

As séries deste tipo não serão apresentadas na criação de documentos de compra das seguintes 

naturezas: 

  

 N/Nota de Débito 

 N/Nota de Crédito 

 N/Guia de devolução 

 N/Guia de Transporte 

 N/Encomenda 

 N/Guia devolução de consignação 

 Interno-Def.Utilizador 
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Série Autofaturação (registo de faturas emitidas pelo cliente) - Não assinada 

Esta série será usada para registo em Movimentos de Vendas das faturas emitidas pelo cliente. 

Os documentos registados nesta série, não serão assinados e por isso terão o comportamento 

dos restantes documentos não assinados (possibilidade de alterar o documento depois de emitido; 

não impressão de assinatura, etc). Para além disso, estes documentos não são exportados para 

SAF-T de Auditoria ou SAF-T Simplificado, nem considerados na opção de Comunicação de 

documentos de transporte (comunicação de documentos de transporte via SAF-T ou WebService). 

Fornecedores 

Na ficha de fornecedor deverá ser definido o tipo de sujeito passivo – campo Tipo de Suj. 

Passivo do separador Outros dados 

  

 
  

O tipo de sujei to pass ivo não poderá  ser a l terado se o fornecedor já  estiver associado a  uma série de autofacturação.  

  

O campo Série para Autofacturação será automaticamente preenchido quando indicado um 

fornecedor numa determinada série de autofacturação (Menu Sistema - Tabelas Gerais - 

Documentos - Séries de documentos) não podendo ser alterado na ficha de fornecedor. 
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Clicando no botão apresentado nessa campo poderá proceder à impressão do acordo de 

autofacturação que deverá ser estabelecido entre ambas as partes (empresa e fornecedor). 

  

Para editar o documento e efetuar eventuais alterações, poderá dar um clique com o lado direito 

do rato sobre o botão e escolher a opção Editar modelo de impressão. 

Emissão de Documentos 

Documentos de compra 

Aquando da emissão do documento, ao indicar uma série de autofacturação, será 

automaticamente lançado o fornecedor associado a essa série (caso exista). 
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A associação será também feita caso indique no documento um fornecedor que esteja associado 

a uma série do tipo Autofaturação (emitir faturas pelo fornecedor) - Assinada 

  

 
  

O registo do documento em si decorre normalmente como se de uma outra série se tratasse… 

  

Uma vez que um documento de uma série de autofacturação diz respeito a um documento emitido 

por outra entidade, na impressão de documentos de compra destas séries, serão “trocados”, 

automaticamente, os dados do fornecedor e da empresa emitente sem que para tal seja 

necessário efetuar qualquer alteração ao layout de impressão do documento. Isto é, nas variáveis 

de impressão dos dados do fornecedor serão impressos os dados da empresa e nas variáveis de 

impressão dos dados da empresa serão impressos os dados do fornecedor: 
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A variável de impressão Cabecalho.Cliente.CodCliFornecedor permitirá obter o conteúdo do 

campo Código de Cliente no Fornecedor (separador Geral da ficha de fornecedor). 

  

Analisemos um exemplo de fatura “normal”… 

  

 

  

  

… e de uma fatura de autofaturação… 

  

  

 

  

O texto que refere Fornecedor / Cl iente em cada uma das imagens é configurado no próprio layout onde é usada a  variável  de 

impressão Cabecalho.Documento.TipoDeSerie para  determinar o texto a  imprimir.  
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Tal como foi referido anteriormente, os documentos de compra registados em série de 

autofacturação serão assinados, pelo que aquando da impressão do documento serão impressos 

os 4 caracteres da assinatura. Adicionalmente, será impressa a menção “AUTOFACTURAÇÃO” 

no final da linha de assinatura: 

  

 

Os documentos de compra emitidos em séries de autofacturação como documentos assinados que são, serão cons iderados  na  

execução do diagnóstico de ass inaturas  de documentos . 

  

Uma vez que os documentos criados numa série de autofacturação são documentos do 

fornecedor, embora as naturezas desses documentos refiram “V/”, por exemplo V/Fatura, a 

variável de impressão Cabecalho.Documento.Natureza irá retirar o “V/” e imprimir unicamente a 

natureza, segundo o exemplo, irá imprimir unicamente Fatura. 

  

Este princípio será aplicado a todas as naturezas de documentos de compra passíveis de serem 

lançadas em séries de autofacturação: V/Fatura, V/Fatura-recibo, V/Nota de Débito, V/Nota de 

Crédito, V/Fatura Simplificada, V/Guia de Remessa, V/Guia de Consignação, V/Devolução a 

fornecedor (v/transporte), V/Devolução a fornecedor de consignação (v/transporte) 

Documentos de Venda 

Os documentos criados nas séries de autofacturação são documentos emitidos por outra entidade 

sendo obrigatória a identificação do documento origem (ainda que a opção Obrigatório incluir o 

nome e número do documento origem no separador Opções da configuração de documentos 

possa não estar ativa). 

Os documentos de venda registados em séries de autofaturação não serão considerados para 

comunicação de documentos de transporte. 

  

Exemplo de registo de documento gerado pelo cliente Ana Pereira… 

  

AFV: série tipificada como Autofacturação (registo de faturas emitidas pelo cliente) – Não assinada 
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Os documentos de venda criados numa série definida como Autofacturação (registo de faturas 

emitidas pelo cliente) – Não assinada, são documentos emitidos por outra entidade e como tal não 

serão assinados pela aplicação. Além disso, estes documentos não deverão ser impressos e 

como tal o botão Imprimir estará inativo; contudo, poderá usar o botão Ver Antes para pré-

visualizar o documento onde será indicado que o documento em questão. 

  

Dando seguimento ao exemplo anterior… 
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Ficheiro SAF-T 

Os documentos de vendas registados nas séries de autofacturação não serão considerados na 

exportação de ficheiro SAF-T (global, simplificado ou comunicação documentos transporte). 

  

Enquanto emissor do documento original, o utilizador poderá gerar um SAF-T com os documentos 

emitidos em regime de autofacturação, usando para isso as opções: 

  

 Reporte – SAF-T de auditoria (Global) - Exportação SAF-T Autofacturação  

 Reporte – Comunicação de faturas por SAF-T (simplificado) - Exportação SAF-T 

simplificado Autofacturação 

  

Em ambas as opões, o primeiro passo para exportar o SAF-T) dos documentos emitidos em 

regime de autofacturação será indicar o período que pretende exportar (em tudo semelhante ao já 

existente para exportação do SAF-T simplificado. De seguida deverá selecionar os fornecedores 

para os quais pretende gerar o ficheiro SAF-T. 

  

Se na ficha do fornecedor estiver indicado um e-mail, no final da exportação do SAF-T poderá 

proceder ao envio do ficheiro para o fornecedor – botão Enviar Email. 

  

Analisemos um exemplo de exportação de ficheiro SAF-T… 

  

1º - Indicação do intervalo de datas para a exportação… 
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2º Seleção dos fornecedores para os quais pretende gerar o ficheiro SAF-T… 

  

 

  

Uma vez exportado o ficheiro, o utilizador será informado do sucesso deste processo…  

  

 

  

Download @ www.idnet.pt | suporte@idnet.pt



 

  646 / 653 
 

Uma vez que está definido o endereço de e-mail na ficha do fornecedor, poderá proceder de 

imediato ao envio do SAF-T… 

  

 

  

  

Notas Importantes 

 Será possível criar documentos de compra, usando a conversão de documentos em séries 

configuradas como séries de autofacturação (através da opção Conversão de 

documentos ou através do botão Converter presente na barra de opções dos 

documentos de compras). No entanto, uma vez selecionada uma série de autofacturação 

associada a um fornecedor, serão unicamente mostrados os documentos passíveis de 

conversão criados para esse fornecedor. 

       

 Não será possível escolher uma série de autofacturação no assistente de conversão de 

documentos de compra que não tenha um fornecedor associado. 

  

 Na conversão de documentos de venda, não serão listadas as séries configuradas como 

séries de autofacturação, isto porque, uma vez que os documentos de venda de 

autofacturação são documentos emitidos por um terceiro, deverão ser registados numa 

série que obrigue a inserir a identificação do documento origem; ora a indicação de 

documento origem não é possível na conversão de documentos usando o assistente e 

como tal as séries de autofacturação não estarão disponíveis. 

  

 Não será possível a movimentação em séries configuradas como sendo de autofacturação 

nas seguintes opções: 
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 Notas de Lançamento 

 Recibos/Pagamentos a Fornecedores 

 Documentos de stock 

 Documentos de Caixa 

 Movimentos de tesouraria 

  

 As séries de autofaturação não serão listadas na execução da função: 

ALTERDOCPAGA 

  

 Não será possível parametrizar uma série de autofaturação em: 

 Processamento de avenças 

 Configuração de postos (valores por default e série padrão) 
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Arquivo Digital 

Esta funcionalidade permite associar a entidades e documentos, informação que julgue 

importante, em formato ficheiro – imagens, folhas de cálculo, documentos de texto, etc… - 

agilizando assim todo o processo de gestão da documentação da empresa sem que seja 

necessário recorrer à tradicional impressão e posterior arquivo em papel. 

  

Poderá usufruir do arquivo digital em entidades como artigos, clientes, fornecedores, vendedores, 

bancos e outros devedores credores; e ainda nos documentos. 

  

Esta  funcional idade está  apenas  disponível  em base de dados  SQL 

  

  

Configuração 

Para que o Arquivo Digital fique disponível nas diversas entidades e documentos, deverá proceder 

à ativação do mesmo nos parâmetros da aplicação - Menu Sistema – Personalização - 

Parametrizações Diversas 

De forma a  usufruir desta  funcional idade deverá  usar base de dados  SQL.  

  

 
  

A opção Arquivo Digital apresentar-se-á na barra de opções da ficha das entidades e na barra de 

ferramentas (separador Extras) dos documentos. 

Download @ www.idnet.pt | suporte@idnet.pt



 

  649 / 653 
 

  

A janela de arquivo digital é composta por: 

  

 Barra de título onde é mencionada a entidade/documento a que diz respeito o arquivo 

digital 

 Função de importação de ficheiro e consulta de histórico 

 Painel onde são listados os ficheiros associados ao arquivo digital 

 Painel inferior onde são apresentadas algumas propriedades do ficheiro selecionado na 

lista acima, nomeadamente a data, nome, tamanho do ficheiro, etc… 

  

 
  

Funcionamento 

Uma vez que o modo de funcionamento é comum a todas as entidades e documentos, iremos 

analisar apenas a aplicação prática do arquivo digital na entidade artigos. 

  

Para aceder ao arquivo digital deverá gravar previamente o documento e/ou ficha da entidade, 

procedendo à sua edição de seguida. 
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O modo de inserção de informação ao arquivo é bastante simples bastando para tal clicar no 

botão Importar (canto superior direito) ou clicar com botão direito do rato na área em branco e 

selecionar a opção Importar. 

  

De seguida apenas terá que selecionar o ficheiro que contém a informação pretendida. 

  

À medida que adiciona os ficheiros estes serão listados… 
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Para cada ficheiro anexado ao arquivo digital poderá executar algumas funções: 
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 Exportar: permite exportar o ficheiro selecionado para uma pasta do seu computador ou para um 

disco amovível por exemplo. 

 Editar: permite a edição do ficheiro. Poderá ainda editar o ficheiro clicando no link do nome 

 Remover: permite remover um ficheiro do arquivo 

 Histórico: permite consultar o historial do ficheiro selecionado 

  

 
  

Além disso, poderá ainda inserir alguma nota que julgue importante, bem como classificar os 

ficheiros atribuindo-lhes uma categoria – campo Notas e Categoria do painel de propriedades. 
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