
Trabalhar um ficheiro SAF-T 

Objetivos do utilitário 

 Este utilitário foi desenvolvido com o intuito de facultar os CC’s uma ferramenta que lhes 

permita validar, submeter e contabilizar um ficheiro SAF-T mensal sem a preocupação de qual é a 

aplicação de faturação que o produziu. 

 

Considerações e Notas Explicativas 

 

 O botão “Ler SAF-T” permite-lhe indicar ao programa qual é o ficheiro a analisar. Com essa 

leitura vários campos serão preenchidos com o resultado do conteúdo do ficheiro. 

 Se a empresa em que está a trabalhar não for a mesma do ficheiro SAF-T, apenas 

consegue validar e submeter o ficheiro no site e-fatura. Ou seja, se o ficheiro for validado com 

sucesso pode submete-lo, ao que será pedido que insira a password de acesso ao site e-fatura e 

o programa entregará o ficheiro. Após a entrega com sucesso poderá imprimir a nota de entrega 

com os dados contidos no ficheiro e a respetiva Chave de entrega. 

 A opção “Contabiliza” só estará disponível se o ficheiro lido for do mesmo Contribuinte que 

a empresa que está a trabalhar. Para isso o programa utiliza o NIF da empresa que se encontra 

na sua ficha, para esse controlo. Se esta opção não estiver disponível verifique o NIF na ficha da 

empresa. 

 Para efetuar a contabilização do conteúdo do ficheiro pode selecionar só determinados 

tipos de documentos, terá de indicar o diário onde os valores vão ser lançados, as rubricas de 

incidências de IVA, os códigos do IVA às diferentes taxas e o nº interno do primeiro lançamento, 

sendo os seguintes incrementados automaticamente. Esta opção pode ser executada quantas 

vezes entender, dependendo dos diferentes tipos de documentos ou até de diários. 

 



Ao analisar as entidades dos lançamentos, se faltar alguma, aparecerá um quadro onde terá a 

possibilidade de indicar uma já existente ou atribuir novos nºs para as que ainda não existam. 

 

 Neste exemplo foi pedido ao programa para numerar as entidades que ainda não existam a 

partir do nº 3000 tendo sido colocado no campo “Atribuir Entidades novas a todos os vazios” o 

valor 3000. Se não desejar separar os terceiros pode indicar uma única entidade e aplicar a 

todos. 

 O programa “encontra” a entidade pelo NIF que estiver indicado no ficheiro de entidades. 

Se a entidade já existir pode indicar o seu código como recetora do lançamento e o programa 

permitirá corrigir o NIF da entidade no ficheiro. Assim numa próxima leitura do SAF-T se voltar a 

aparecer essa mesma entidade já não lhe será pedido que a identifique de novo.  

 Em qualquer situação e sempre que lhe for pedido que indique uma entidade, pode 

pressionar o F4 ou fazer duplo clique no campo para ter acesso à janela de pesquisa. 

 No caso de lançamento de notas de crédito será pedido documento a documento que refira 

os dados necessários para o preenchimento dos anexos à quadrícula 40 e 41 da Declaração 

Periódica do IVA. 

  

  



A fase final da leitura do ficheiro SAF-T é o aparecimento da janela que possui todos os 

lançamentos a processar. 

 

Os lançamentos só são realmente efetuados quando pressionar o botão “Lança”. 

 


