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dbGEP-A 
 Suporte para registo de ATCUD nas séries, documentos emitidos e SAFT 

 

dbGEP-F 
 Suporte para registo de ATCUD nas séries, documentos emitidos e SAFT 

 

 Informações complementares para documentos comerciais (Administração Pública) 

 

 Suporte para exportação de documentos para o Parceiro (Broker) Saphety  

 

o Receção, assinatura, armazenamento e envio por email de documentos 
submetidos por Faturação Eletrónica (PDF) 

o Receção e envio para a ESPAP de documentos submetidos por Faturação 
Eletrónica para a Administração Pública (CIUS-PT) 
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ATCUD 
 

ATCUD - O ATCUD (Administração Tributária Código Único Documento) com o formato 
ATCUD:CódigoValidaçãoSérie-NúmeroDocumento, que deve passar a constar em todos os 
documentos fiscalmente relevantes, permite a identificação única do documento junto da 
Administração Fiscal e que é fornecido por esta mesma entidade. 

A obtenção do ATCUD para uma série de documentos irá exigir a comunicação de um conjunto 
de dados à AT relativos a essa mesma série. Esses dados serão utilizados na geração do 
CódigoValidaçãoSérie, que deverá, posteriormente, ser colocado no software dbGEP no registo 
da série de documento no respetivo campo ATCUD. 

A operação de obtenção do ATCUD irá ocorrer uma única vez, quando a série for criada. 
Posteriormente, no entanto, existirá a necessidade de fechar a série (finalizar e/ou anular), o 
que irá implicar também a sua atualização de estado no portal. 

A geração do ATCUD obedece a um conjunto de regras definidas pela AT e o código gerado é 
constituído por um conjunto mínimo de 8 carateres de letras maiúsculas (não sendo permitidas 
vogais) e/ou algarismos (não sendo permitidos os algarismos “0” e “1”).  

Na introdução do código ATCUD, gerado pela AT, no software dbGEP é feita a validação das 
regras atrás referidas por forma a evitar possíveis erros de digitação (recomenda-se cuidado na 
transposição do valor, uma vez que não é possível validar se este foi o valor gerado no portal). 
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Registar Série 
 

O registo de uma série de documentos é realizado através do portal das finanças. No mesmo 
local é ainda possível realizar as operações de consultar e finalizar/anular/repudiar séries.  

Esta área é acessível através do NIF/NIPC (ou de subutilizador, com permissões para a operação).  

Mais informação poderá ser encontrada aqui. 

 

Portal das Finanças, área de manutenção de séries: 
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Portal das Finanças, área de registo de séries: 
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Parceiro(Broker), Faturação eletrónica e Transferência 
eletrónica de dados (EDI) 
 

 “Broker” – Parceiro e/ou Entidade responsável pelo tratamento da informa-
ção de receção, armazenamento, eventual assinatura eletrónica e envio de 
documentos. 

 

 Faturação eletrónica, envio por via eletrónica de documento que passa a re-
querer uma assinatura/selo qualificado como garante da sua origem e inte-
gridade, obrigatório a partir de 2023. 

 

 Transferência eletrónica de dados (EDI), envio de informação estruturada 
relativa aos documentos enviados para permitir a integração por outros sis-
temas (formato CIUS-PT), obrigatório para envio de documentos para a Ad-
ministração pública via ESPAP. 

 

 Registo na plataforma do Parceiro (Saphety), obtenção de username e se-
nha de acesso à API, que deverão ser colocadas no dbGEP-F. Configuração 
de forma de envio na ficha de Cliente, através da escolha do Broker preten-
dido e qual o tipo de envio (FE ou FE-AP). 
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dbGEP-A - Suporte para registo de ATCUD 
 

No DBGEP-A, utilizam-se os seguintes documentos comerciais, Faturas, Recibos e Notas de 
Crédito, será assim necessário registar as respetivas séries, obtendo e atualizando o campo 
ATCUD de cada série em uso. 

 

Exemplo de série de Fatura e da série de Recibo associada 

 

Quando é criado um novo registo de série (ou se importa de anos anteriores), os códigos ATCUD, 
são colocados a 0, o que impede a série de ser utilizada nas várias opções do programa. 

Será assim necessário colocar nos respetivos campos o código ATCUD, obtido no portal das 
finanças. Para auxiliar, junto de cada campo, existe a sugestão da informação a preencher no 
respetivo portal, devendo, no entanto, validar a informação e assegurar estar a proceder de 
acordo as regras de criação de séries (informação constante no portal). 

 

Após o preenchimento, o código será gerado, passando esta série a estar disponível para ser 
utilizada, logo que seja atualizado o registo no dbGEP-A.  

De notar que na série de Faturas, existirá também a necessidade de preencher o ATCUD relativo 
à série de Recibos associada à de Faturação, exemplo: 

Série Faturação:  2023A 

Série Recibo:  R2023A 



 dbGEP-A (v.3.4.17) e dbGEP-F (v.3.4.10) – Alterações para 2023   
 

Página 9 de 24 
 

 

 

 

 

Exemplo de Série para a Nota de Crédito, só é requerido o ATCUD respetivo (não existe 
liquidação): 

 

 

O Código ATCUD, nas séries, ficará indisponível para alteração assim que a mesma for utilizada 
na emissão de um qualquer documento da respetiva série, impossibilitando assim que possam 
haver alterações ao código de validação na mesma série.  

O código, irá aparecer em todas as páginas do documento na forma impressa. 
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…. 

 

 

O Programa irá informar da disponibilidade/indisponibilidade da série, no momento da seleção 
da mesma, exemplo:  

 

 

Informando, assim que a série contem como ATCUD, um valor que não é válido.  

Devendo então proceder ao devido registo e obtenção do código ATCUD e a sua atualização no 
registo da série. 
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Ficheiro SAFT, contendo a referência ao ATCUD 
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dbGEP-F – Suporte para registo de ATCUD 
 

Com início em 2023, todas as novas séries requerem um código ATCUD, que deverá ser obtido 
no portal das finanças e colocado no registo da respetiva série no DBGEP-F. 

 

No separador “Configurações” 
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 O valor inserido no campo ATCUD é validado segundo as regras impostas pela AT, ou seja, 
é verificada a ocorrência de situações que violem aquelas regras (no exemplo a utilização 
do algarismo “1”).  

 

 

É muito importante salientar que a existência da validação atrás referida não significa que o 
valor introduzido pelo utilizador do programa corresponde exatamente ao código obtido no 
portal das finanças (o utilizador pode introduzir um código que é válido segundo as regras mas 
que não corresponde ao código obtido). Assim sendo, recomenda-se extremo cuidado na 
transposição para o campo ATCUD desse mesmo código. 

 

Para auxiliar o preenchimento no portal das finanças, são obtidos os dados e sugeridos para o 
respetivo preenchimento (deverá, no entanto, validar a informação). 

 

 

 

O ATCUD, ficará disponível para alterações no registo da série, até ser emitido um documento 
da mesma, altura a partir da qual já não serão permitidas alterações. 
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Na eventualidade de associação de um código errado, a série deverá ser anulada (no DBGEP e 
no portal das finanças), assim como o(s) documento(s) emitido(s). 

 

Caso a série utilizada na emissão de um documento obrigue ao uso de ATCUD (ano >= 2023) e 
não existir código associado, o programa não permite a criação do documento, informando o 
utilizador disso mesmo. 
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 Exemplo de fatura com o ATCUD impresso 

 

 

Exemplo de recibo com o ATCUD impresso 

 

 

Exemplo geração do SAFT-PT, fatura e recibo. 
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dbGEP-F - Campos Complementares para a Administração 
Pública nos documentos comerciais 
 

Campos para identificar informação relativa à contratação de produtos/serviços com a 
Administração Pública: 

 Número Contrato 

 Acordo Quadro 

 Número Compromisso 

 Número Cabimento 

 Número Requisição 
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Campos complementares Administração Pública – Tipificação 

 

 

Campos complementares Administração Pública – Documento comercial (ex. fatura) 
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dbGEP-F - Envio de Documentos via Parceiros (Brokers),  
Assinatura Eletrónica (FE-PDF) e CIUS-PT (FE-AP) 
 

Tabela de Parceiros de Comunicação (Brokers) – Esta tabela irá os conter os parceiros com os 
quais foi desenvolvido um processo de comunicação para o envio de documentos. Atualmente 
encontra-se apenas implementado processo de comunicação através da SAPHETY 
(possibilitando os 2 casos de uso Assinatura+Envio+Depósito para FE-PDF e comunicação via 
ESPAP para FE-AP).  
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Deverá identificar o nome de utilizador e senha de acesso, atribuída pelo Parceiro para ter 
acesso à submissão de documentos. É importante voltar a referir que para tal é necessário fazer 
o registo na plataforma deste parceiro (Saphety). 

Se a senha não estiver preenchida, será pedida durante o processo de envio. 

 

Consulta, através do módulo dbGEP-F, de documento eletrónicos – FE-AP enviados e entregues 
à ESPAP (tem de haver registo na ESPAP da Entidade a entregar os documentos comerciais). 
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 Consulta online, no portal do parceiro (Saphety), dos documentos eletrónicos – FE-AP

 

 

Consulta, através do módulo dbGEP-F, de documento eletrónicos – FE enviados, assinados e 
entregues via email. 

 

 

Consulta online Consulta online, no portal do parceiro (Saphety),  dos documentos documento 
eletrónicos – FE enviados, assinados e entregues via email. 
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Exemplo de email enviado ao destinatário do documento comercial  
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 Na tabela de clientes deverá ser efetuada para cada cliente a seleção ou não da autorização 
de comunicação e, em caso afirmativo, do email de destino dos documentos, do parceiro e 
do tipo de envio (FE (PDF) ou FEAP (CIUS-PT)). 
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 Na impressão dos documentos passa a ser possível, para além do envio por email, que já 
existia, realizar o envio por via eletrónica através de Broker. Tal como acontecia no envio 
por email (só eram processados os clientes que tinham permissão de envio e email 
associado) também no envio por via eletrónica só irão ser processados os clientes que na 
respetiva ficha tenham permissão de envio, email associado, parceiro definido e tipo de envio 
(FE (PDF) ou FEAP (CIUS-PT)) selecionado. 

 

 

 


