
 

 
  



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
"Se na v20 tenho um documento da Faturação Orçamento ou Fatura Proforma 
classificado para SAFT como -- e na V21 não mexer nessa classificação irei ter 
problemas na geração do ficheiro SAFT? Terei como obrigatoriedade para o novo SAFT 
a reclassificação de documentos de faturação e dossiers internos para os novos tipos 
criados?" 
“É necessário criar uma nova série para esses documentos ou pode-se alterar os atuais? 
É necessário criar novas séries dos documentos que já vão no SAFT?" 
R: Documentos que anteriormente estavam classificados como “OU - Outros“  e agora 
tenham que ter um novo tipo, terão obrigatoriamente que encerrar essa série e criar 
uma nova com o respetivo tipo para SAFT. 
 
"Boa tarde. Foi referido que os documentos não contabilísticos passam a ser enviados 
no ficheiro SAFT? Exemplo propostas, encomendas, facturas proforma?" 
 
R: Sim, de acordo com a Portaria 302/2016 na tabela de Documentos de conferência de 
mercadorias ou de prestação de serviços (WorkingDocuments) passam a ser incluídos 
os seguintes documentos: 
Consultas de mesa; 
Credito de consignação; 
Folhas de obra; 
Nota de Encomenda; 
Orçamentos; 
Fatura Pró-forma; 
 
"Para os clientes que usam o módulo PHC CS Projeto desktop, que importam o caderno 
de encargos e às vezes demoram semanas a terminar o orçamento, sendo que os 
orçamentos passam a ser certificados, como vão poder alterar os mesmos? Vai haver 
género de rascunho, ou a única solução passa por assinar ao imprimir? Temos clientes 
que imprimem os orçamentos e vão fazendo as alterações e corrigem o que virem de 
errado." 
R: O documento de Orçamentos de acordo com a Portaria 302/2016 terá que ser 
configurado para entrar para SAFT e por consequência não permitirá a sua alteração. A 
possibilidade de configurar os Dossiers Internos para Assinar ao Imprimir permite ao 
utilizador alterar o documento até ao momento de impressão.  
 
 



 

 

 

 
 

“Relativamente ao novos tipos para SAFT, como funciona no caso de uma fatura 
proforma?” 
R: Esta série de faturação deverá ter o tipo para SAF-T-PT de PF. 
 
“Em relação à nova estrutura do SAFT, como fica a questão do ATCUD, IEC Números de 
serie IMEI, ISSN, Novo meio de pagamento e Propostas em dossiers?” 
R: A versão 21 responde às alterações legais de acordo com a Portaria 302/2016, 
incluindo a informação que refere como é o caso do IMEI e IEC. Esta informação é 
exportada para SAFT automaticamente caso os documentos que são enviados para 
SAFT tenham o numero de serie ou de IEC preenchido. 
 
"O SAFT de faturação mensal irá levar os dossiers internos do tipo NE (Nota de 
Encomenda?" 
R: Não. Este tipo de documento apenas será incluído no SAF-T-PT Geral. 
 
"Em julho poderei enviar o SAF-T com portarias anteriores, com a versão 20 e.g.?" 
R: A versão 20 não tem disponível ficheiro SAF-T-PT de acordo com a Portaria 302/2016. Com a 
versão 21 poderá produzir o ficheiro SAF-T de acordo com a nova Portaria ou com as Portarias 
anteriores (caso haja necessidade de produzir e emitir SAF-T referente a exercícios passados.” 

 
“Obrigatoriamente todas as contas de movimento no plano de contas devem ter 
associado um código de taxonomia, ou podem existir contas sem código atribuído?" 
R: Todas as contas têm que ter um código de taxonomia associado. 
 
“Para quem já use dossier interno - folha obra, mas não as queira comunicar via SAFT. É 
obrigatório faze-lo? Se faturas tiverem por base copia da folha obra, dá erro de 
validação?" 
R: Todas as folhas de obra devem passam a ser documentos assinados e incluídos no 
ficheiro SAF-T-PT anual. 
 
"Quais os novos documentos obrigatórios a comunicar às finanças?" 
“Quando o cliente só tem o módulo PHC CS Gestão, a produção do novo SAF-T implica 
alguma alteração nos novos tipos para SAF-T? Há exigências novas. Por exemplo folha 
de obra não teria de ir para SAF-T se não tivesse eficácia externa (entregar ao cliente). 
Passa a ser obrigatório?” 
"As Proforma, Encomendas e Orçamentos têm de ser todas assinadas e comunicadas?" 
"A Certificação de faturas pró-forma e orçamentos é obrigatório? Mesmo que não dê 
origem contabilística?" 
"Os Documentos tipo Encomendas, Orçamentos, têm que ser certificados?" 
 
 



 

 

 

 
 

R: Todos os documentos que sejam suscetíveis de apresentação ao cliente para 
conferência de mercadorias ou de prestação de serviços, mesmo que objeto de 
faturação posterior, nomeadamente: 
Consultas de mesa; 
Credito de consignação; 
Folhas de obra; 
Nota de Encomenda; 
Orçamentos; 
Fatura Pró-forma; 
Estes documentos apenas são incluídos no ficheiro SAF-T-PT anual.  
 
“Qual é o prazo para adoção das novas regras do SAFT?” 
R: O SAF-T-PT de acordo com a Portaria 302/2016 entra em vigor no dia 01.07.2017. 
Os códigos de Taxonomia entraram em vigor no dia 01.01.2017. 
 
 
“No plano de contas, as contas em que não existe um código de taxonomia para 
associar, qual o procedimento?" 

R: Existem diferentes razões para a inexistência do código de taxonomia preenchido: 

 A mesma não ser uma conta de movimento (ser conta de integração) ou por 
qualquer motivo não poder ser utilizada nos lançamentos contabilísticos  

Neste caso é necessário criar as contas de movimento em causa e atribuir às mesmas a 
respetiva taxonomia. 

 A conta ser de movimento, mas por qualquer motivo não ter sido associada 
uma taxonomia.  

Para estes casos propomos a utilização da rotina "Manutenção de contas sem Códigos 
de Taxonomia", onde o utilizador irá atribuir manualmente os códigos que não estejam 
atribuídos.  

 
 
"O novo SAFT vai ser obrigatório para todo o tipo de clientes, ou só para aqueles que 
têm contabilidade integrada? O que interessa as novas taxonomias a um cliente com 
um café, por exemplo?" 
R: As taxonomias não são as únicas alterações ao nível do SAFT, existem mais 
alterações que afetam a comunicação de Documentos de Faturação e por esse motivo o 
novo SAFT aplica-se a todos os clientes a partir de 01.07.2017. 
 

“Em que contexto legal se baseiam para afirmar que estes novos documentos têm de 
ser assinados e comunicados?" 
R: Todas estas alterações podem ser consultadas na Portaria 302/2016.  
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/ACD9174B-FA72-4D80-9E99-
760745CC14AA/0/Portaria_302_2016.pdf  

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/ACD9174B-FA72-4D80-9E99-760745CC14AA/0/Portaria_302_2016.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/ACD9174B-FA72-4D80-9E99-760745CC14AA/0/Portaria_302_2016.pdf


 

 

 

 
 

 
"Todo e qualquer dossier interno será comunicado?" 
R: Devem ser configurados para SAFT quaisquer outros documentos emitidos, 
independentemente da sua designação, suscetíveis de apresentação ao cliente para 
conferência de mercadorias ou de prestação de serviços, mesmo que objeto de 
faturação posterior. 
 
"Há algum tipo para SAFT que não seja comunicado?" 
R: Todos os novos tipos para SAFT devem ser comunicados. 
 
"É possível ter documentos que são excluídos do SAFT? Certo?" 
R:Continua a ser possível configurar um documento para Não entrar para saft. 
 
"Como fechar as series nos dossiers internos?" 
R: O conceito de fechar uma serie tem como objetivo impedir que sejam criados novos 
documentos nessa série. No caso dos Dossiers, basta nos Acessos, retirar a 
possibilidade de Introduzir e Alterar a essas series. 
 
 “Os documentos que são assinados, deixarão de poder ser alterados?" 
R: Sim, após estarem assinados apenas podem ser alterados campos sem relevância 
fiscal.  
 
"Se na v19 já tivermos uma fatura configurada para enviar o ficheiro SAF-T temos que 
fazer alguma alteração ao passarmos para a v21?" 
R: Não. Apenas no caso dos documentos com tipo para SAF-T-PT igual a DC deverão 
ser encerradas pois deixarão de ser utilizadas após o dia 30.06.2017. Os restantes casos 
não necessitarão de alterações.  
 
"Na comunicação de documentos de faturação mensal não vão ser comunicadas as 
Propostas/Nota encomendas/Faturas proforma, apenas no SAF-T anual, correto?" 
R: Sim, correto. 
 
“Quais são os campos importantes a preencher na ficha completa da empresa para a 
correta geração do ficheiro SAF-T (PT) de acordo com a nova portaria 302/2016?" 
R: Deve ser preenchido o campo da Norma Contabilística. 
Deve ser preenchida na ficha completa da empresa, para todos os estabelecimentos 
(para os campos em que se aplique) toda a informação relacionada com: 

 Norma Contabilística   

 Morada   

 Localidade   

 Cod.Postal   

 Freguesia   



 

 

 

 
 

 Concelho   

 Distrito   

 País   

 Matrícula Nº e Cons.Reg. Com   
 
 
"No caso das encomendas comunicadas no SAFT como irá funcionar se alterar uma 
depois de gerar o ficheiro SAFT?" 
R: As Encomendas apenas serão incluídas no ficheiro SAF-T-PT Geral. Após assinar uma 
encomenda apenas podem ser alterados campos sem relevância fiscal. 
 
"Estes tipos de SAF-T obrigam ao documento ser certificado (e, portanto, não alteráveis 
após gravar ou imprimir), ou basta ter o tipo, e mantem-se como não certificado?" 
R: Todos os documentos previstos na portaria 302/2016 passam a ser certificados. 
 
"Com a nova alteração da estrutura do ficheiro SAF-T, também vão ser sujeitos a nova 
configuração, para os documentos de compras?" 
R: Não, esta alteração não tem impacto nas compras. 
 
 
"O SAF-T anual passa a ser de envio obrigatório, ou só quando solicitado?" 
R: Apenas quando solicitado pela AT. 
 
 
"Toda a programação de análises avançadas, código desenvolvido por numero interno 
de dossier vai deixar de funcionar se fecharmos as séries, vamos ter de rever todo o 
desenvolvimento? Não é possível fazer update aos dossiers em uso?" 
Resposta: Os desenvolvimentos terão que ser revistos, pois não é possível alterar o tipo 
para SAFT num documento já com documentos emitidos, o que irá obrigar à criação de 
novas séries. 
 
"Quando uma conta de integração tem contas de movimento de taxonomias 
diferentes, ela fica sempre em aberto na listagem de contas sem código de taxonomia" 
R: Na listagem de contas apenas surgem contas que não tenham o código de 
taxonomia preenchido (por terem mais que uma possibilidade de associação) e para 
este efeito deveremos preencher de acordo com o código que mais se adequa à nossa 
realidade contabilística (dentro dos códigos possíveis). 
 
"Como devemos proceder nos documentos que são feitos em várias fases como por 
exemplos ordens de produção?" 
R: Caso o documento não se enquadre na lei não existe necessidade de configuração 
para SAFT. 



 

 

 

 
 

A lei indica que todos os documentos que sejam suscetíveis de apresentação ao cliente 
para conferência de mercadorias ou de prestação de serviços, mesmo que objeto de 
faturação posterior. 
"Para clientes apenas do módulo Gestão, no envio do SAFT mensal apenas tenho de ter 
em consideração os novos tipo para SAFT? A nova tabela de taxonomias é apenas para 
o SAFT anual?" 
R: Os novos tipos para SAF-T apenas vão no SAF-T-PT Anual, tal como as taxonomias. 
Em relação ao SAF-T-PT Mensal existem alterações em termos de estrutura e inclusão 
de novos campos, tal como por exemplo, o Código Único do Documento (ATCUD). 
 
"Para o ficheiro SAFT da Contabilidade na versão 21 tem que se ter criado o novo Plano 
de Contas SNC2017 disponibilizado pela PHC ou podemos continuar com o plano (PHC) 
de 2010?"  
Resposta: O cliente pode usar o seu Plano de Contas. Terá, no entanto, que o 
reestruturar de acordo com a Portaria 302/2016 e associar o Código de Taxonomia a 
todas as contas do Plano de Contas. 
 
"Os documentos para uso interno continuam a existir? Estes não têm de ser assinados." 
R: Os documentos para uso interno continuam a existir. No entanto, cabe ao Cliente 
e/ou Parceiro decidir quais os Dossiers Internos que devem ser certificados tendo em 
conta ao que esta exposto na lei. Em caso de duvidas deve o Cliente ou Parceiro 
questionar a entidade competente que neste caso é AT. 
 
"As encomendas de cliente registadas para dar origem a faturação também são 
comunicadas no SAFT?"  
R: Sim. No SAFT Anual (devem ser reestruturadas com o tipo para SAF-T “NE” – Nota 
de Encomenda). 
 
"A comunicação dos Dossiers é apenas anual?"  
R: A comunicação dos novos tipos para SAFT apenas se verifica no SAF-T anual. 
 
"Se não mudar para a v21 tenho problemas?"  
R: A V21 é a única versão que contém os códigos de taxonomia, as novas Tipologias 
para SAFT e permite emitir o SAF-T de acordo com a estrutura definida na Portaria 
302/2016. 
 
 
"Teremos de encerrar as séries até 01 julho de 2017?"  
R: Sim. O Novo SAFT de acordo com a portaria 302/2016 entra em vigor em 01.07.2017, 
pelo que os documentos emitidos a partir dessa data devem cumprir o exigido pela 
referida portaria. 
 
 



 

 

 

 
 

"Quais os documentos a comunicar mensalmente via SAF-T?” 
R: Não existem alterações ao nível dos documentos que são emitidos no SAFT mensal, 
apenas no anual. 
 
"Os números de series dos artigos também vão para o SAFT, e para os clientes que não 
tenham módulo de Suporte ou Equipamentos?"  
R: Se o cliente não tiver o módulo PHC CS Suporte, estas Tags referentes ao número de 
série no ficheiro SAFT não serão preenchidas. 
 
"Na versão 21, utilizando a grelha de transição para criação do novo plano SNC, porque 
é que os campos dos códigos de IVA não ficam preenchidos?" 

R: A janela da grelha de transição, pelo objetivo do seu desenvolvimento, que era 
efetuar a alteração dos números de conta do plano (de POC para SNC) não apresenta o 
campo "Código de IVA" para que seja preenchido. 

Contudo, se for criado um novo plano nesta grelha por importação e a origem trouxer a 
Conta do ano anterior preenchida, estes serão preenchidos no momento dessa 
importação. 

 
 
 
 
"Quando dizem que temos de fechar as séries existentes para começar as novas a partir 
de dia 1/07/2017, podemos fazê-lo assim que estiver instalada a versão 21 ou temos de 
esperar até ao dia 30 de junho e fazê-lo no ultimo dia?"  
Resposta: Este procedimento pode ser efetuado assim que tenha a versão 21. 
 
 
"Se tiver que utilizar um plano de contas para Microentidades ou ESNL, dado que 
algumas contas são diferentes neste último (ex. classe 4) porque é que não consigo 
alterar o código de taxonomia que foi colocado automaticamente?” 
R: Depois de configurada a norma contabilística correta na Ficha Completa da Empresa 
(selecionando neste caso, as microentidades), a associação dos códigos de taxonomia é 
feita de acordo com a informação que consta na Portaria 302/2016 
 
 
"A tabela da taxonomias já vem preenchida na v21 ?"  
R: Não. É necessário correr a Rotina “Atualização de códigos de Taxonomia para o 
Plano de Contas do ano atual” disponível no menu de Opções Diversas do ecrã de Plano 
de Contas. 
 
 



 

 

 

 
 

"O novo modelo do SAFT inicia-se em 1 de Julho, no entanto o ano inicia-se a 1 de 
Janeiro. Se AT pedir o SAFT anual de 2017 em que formato vai ser entregue?"  
R: O que dita qual a portaria do SAFT a utilizar é o exercício solicitado pela AT. Por 
exemplo, se solicitar o exercício de 2015, o ficheiro terá que ser de acordo com a 
Portaria n.º 274/2013, de 21 de agosto. Se solicitar referente ao exercício de 2017 tem de 
entregar o ficheiro de acordo com a Portaria n.º 302/2016, de 2 de dezembro. 
 
 
"Se tivermos de fechar as séries dos dossiers e fizermos séries novas, todas as 
personalizações que existem em cima desses dossiers vamos ter de as repetir nos 
novos. Tem de existir alguma solução alternativa" 
R: Caso tenha uma personalização de ecrã especifica para uma série, o que deverá ser 
feito é na personalização alterar para o novo o tipo de documento, ou então duplicar a 
mesma. 
 
 
"Uma empresa que não possua modulo de contabilidade não necessita de correr a 
ferramenta para atualizar as taxonomias, certo?"  
R: Certo. 
 
 
"Como é que sabemos qual a norma contabilística indicada para a nossa empresa?"  
R: Consultando o artigo 9º do decreto-lei n.º 98/2015, de 2 de junho, poderá verificar a 
categoria em que a sua entidade se insere e, assim, definir qual a norma contabilística 
respetiva. 
 
 
“Quem não tiver o plano de contas "atualizado" e/ou em conformidade com a Norma 
contabilista correta da empresa terá de criar as contas manualmente ou vai existir uma 
rotina para corrigir o plano?"  
R: Para a estruturação do plano de contas de acordo com a nova portaria, se não utilizar 
o plano de contas disponibilizado pela PHC, terá que criar e ajustar as contas 
manualmente. 
 
 
"A transmissão de Guias de Transporte via webservice sofre alterações?"  
R: Não existem alterações neste âmbito. 
 
"A consequência óbvia de uma tão grande exigência será o abandono do software em 
prol de ferramentas externas nas funcionalidades onde a possibilidade de haver 
alterações e/ou complementação de informação, perdendo assim um das vantagens 
competitivas. O que acontece se o cliente decidir não atribuir um tipo de SAF-T às 
séries existentes ou a uma nova série em DIS ou docs de faturação?"  



 

 

 

 
 

R: Estará em incumprimento e poderá sofrer as respetivas coimas e sanções. 
 
 
"Que cuidados tenho de ter caso não esteja a utilizar o plano de contas da PHC ao correr 
rotina no ecrã de plano de contas?"  
R: Terá que garantir que a norma contabilística está corretamente preenchida na Ficha 
Completa da Empresa. 
 
 
 
 
"Para os clientes que usam o modulo de projeto, que importam o caderno de encargos e 
as vezes demoram semanas a terminar o orçamento e sendo que os orçamentos 
passam a ser certificados, como vão poder alterar os orçamentos? Vai haver género de 
rascunho, ou a única solução passa por assinar ao imprimir? Temos clientes que 
imprimem os orçamentos mediante vão fazendo as alterações e corrigem o que virem 
de errado."  
R: O documento de Orçamentos de acordo com a Portaria 302/2016 terá que ser 
configurado para entrar para SAFT e por consequência não permitirá a sua alteração. A 
possibilidade de configurar os Dossiers Internos para Assinar ao Imprimir permite ao 
utilizador alterar o documento até ao mesmo de impressão.  
 
 
"Fiz alterações ao plano de contas de acordo com o plano disponibilizado pela PHC. O 
problema é que o cliente ainda não tinha aberto os saldos iniciais e agora ao abrir os 
saldos e dá erro que não existem contas ou que são de integração. Como posso 
proceder agora?"  
R: A solução passa por efetuar a Transferência de Movimentos. No ecrã de transferência 
de movimentos, passa a existir na V21, a possibilidade de o utilizador filtrar quais os 
registos da tabela ML sobre os quais pretende efetuar a atualização. 
 
"Se nos enganamos num orçamento temos de anula-lo e fazer outro de novo?"  
R: Sim. 
 
"O que consideram nota de encomenda, a carteira de encomendas dos clientes?” 
R: São as Encomendas de Clientes nos Dossiers Internos. 
 
"Boa tarde, nos Dossiers Internos vai ser colocado a opção de rascunho?"  
R: Atualmente a opção de rascunho não está disponível nos Dossiers Internos, no 
entanto, existe a possibilidade de configurar para Assinar ao imprimir, permitindo assim 
alterar o documento até à sua impressão.  
 
 



 

 

 

 
 

 

 
“As funcionalidades "Remunerações em Espécie" e "Gestão avançada de Penhoras de 
Vencimentos e de Pensões de alimentos" é muitíssimo bem-vinda, mas apenas estão 
disponíveis em Advanced e Enterprise?  
R: Esta nova funcionalidade apenas está disponível nas Gamas Advanced e Enterprise 
com o PHC On ativo. 
 
"É possível na ficha de funcionário ter mais que um NIB para o vencimento e para a 
penhoras?"  
R: Não. Na ficha do funcionário é apenas possível associar 1 NIB por funcionário. 
 
 
 

 

 
“No PHC CS Colaborador web, a aprovação de faltas/férias por um determinado 
responsável por um colaborador da hierarquia, vai apenas os seus colaboradores diretos 
ou vai à estrutura completa a partir do seu nível de responsabilidade?" 
R: O responsável (definido na ficha do funcionário pelo campo “Quem aprova”), é 
responsável por aprovar/classificar as faltas/férias dos seus descendentes hierárquicos 
diretos, e não todos aqueles que estão abaixo do seu nível de 
responsabilidade/hierarquia. 
 
 

 

 
“Gostaria de saber se consigo implementar o software PHC para uma empresa de 
manutenção. A empresa em questão para além de fazer manutenção de equipamentos 
faz também a gestão de condomínios" 
R: O software PHC CS, tem o módulo de Suporte que permite o controlo do parque de 
equipamentos instalados. Para mais informações, podem consultar a seguinte 
informação http://www.phcsoftware.com/solucoes/solucoes-transversais/suporte-
tecnico/ 
 
"A v21 já está disponível?" 
R: Está disponível desde o dia 04.04.2017 
 
 
"O assistente de aviso automático, está disponível na gama Corporate?"  
R:A funcionalidade da v21 do CS Web do Sistema de Avisos está disponível em todas as 
gamas. 

http://www.phcsoftware.com/solucoes/solucoes-transversais/suporte-tecnico/
http://www.phcsoftware.com/solucoes/solucoes-transversais/suporte-tecnico/


 

 

 

 
 

 
“Já eliminaram as mensagens do canto inferior direito que só atrapalham?” 
R: Atualmente a aplicação continua a apresentar mensagens ao utilizador com o 
objetivo de transmitir informação ao utilizador. A sugestão que coloca será analisada 
para uma próxima versão.  Agradecemos desde já o feedback. 
 
“Para quando o anexo recapitulativo das transmissões intracomunitárias? Ou seja, 
associado a referencias e não a documentos de faturação? " 
R: A aplicação não dispõe desta funcionalidade, mas será analisada para uma próxima 
versão. Agradecemos desde já o feedback. 
 
 
 
 
  


