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Update - Novas Caraterísticas / Correções 
 
 

 Número Data Módulo Descrição 
 

59852 11/10/2022 COMERCIAL Comercial\ Processamento de Contratos - envio por email de documentos com assinatura digital 

No processamento de contratos, caso os documentos faturados tivessem assinatura digital, mesmo estando 
configurado, não estava a ser efetuado o envio por email desses documentos. 
O mesmo problema podia ocorrer no "workflow" de aprovação com geração de documentos com assinatura 
digital. 

 
59833 11/10/2022 COMERCIAL Reportes de Compras Vs. Impostos Complexos 

Em empresas com País Sede em que se utilizam os impostos complexos, ao imprimir ou pré-visualizar 
documentos de compras com report em .rpt, o quadro resumo de impostos não estava a ser preenchido. 

 
59782 11/10/2022 COMERCIAL GCE - Introd. Enc./Orçamentos \ Artigo c/ artigos associados com fator de conversão livre - quantidade 

pendente 

Tendo um Artigo com um ou mais "Artigos Associados", com Tipo de associação "Livre", se depois de lançar o 
Artigo para um documento de Encomenda / Orçamento fosse alterada a quantidade lançada do artigo 
principal, o "Factor" era aplicado à quantidade lançada do artigo associado, mas não era atualizada a sua 
quantidade pendente. 

 
59748 11/10/2022 COMERCIAL Introdução de Orçamentos/Encomendas de Clientes - mensagem de aviso de indisponibilidade do stock 



 Número Data Módulo Descrição 

No lançamento de artigos movimentadores de stock, com indicação de quantidade para a qual que não existia 
stock disponível, estava sempre a ser apresentada a mensagem de indisponibilidade de stock, mesmo quando 
não estava ativa a gestão de reservas ou estando ativa, não estava a ser feita qualquer reserva ao stock. 

 
59744 11/10/2022 COMERCIAL Tabelas\ Entidades\ Clientes/Fornecedores - Separador "Outros Dados" com licença "Basic 

Tendo uma licença da linha Basic, ao editar a ficha de um cliente / fornecedor (ou de outro devedor/credor), 
não estava a ser disponibilizado o separador "Outros Dados", inviabilizando a configuração de valores por 
defeito, isenção de IVA e retenção de IRS, entre outros. 

 
59708 11/10/2022 COMERCIAL Base \ Utilitários \ Exportação SAF-T (PT) Portaria 302/2016 - Erro na geração de ficheiro SAF-T \ Cliente VD 

apenas em orçamentos\encomendas 

Ao exportar documentos de encomendas/orçamentos emitidos para clientes VD, que ainda não tivessem 
documentos de vendas emitidos, deixou de ocorrer o erro: ERROR: value ('176418865',) not found for 
Xsd11Unique(name='ns:CustomerIDConstraint') (2 times) 
/AuditFile 
1.04_01 ..." 

 
59870 11/10/2022 CTE Contabilidade \ Mapas \ Balancetes - Emissão por plano alternativo 

Ao emitir balancetes por plano alternativo, ocorria um erro e o balancete não era emitido. 
 

59637 11/10/2022 CTE Contabilidade \ Utilitários \ Associação de Taxonomias 

No último passo, após confirmação, não era apresentado o resultado e processo de associação não era 
executado, devido a um erro não tratado. 

 
59554 11/10/2022 CTE Contabilidade \ Mapas \ Contabilidade \ Extrato de Contas 

O mapa não estava a apresentar os movimentos que não tivessem tipo de documento associado. 



 Número Data Módulo Descrição 
 

59862 11/10/2022 eMOBILE eMobile - Eventos de customização que alteram a quantidade da linha 

Caso fosse codificado um evento de customização, nas linhas de encomendas ou vendas, para alterar a 
quantidade da linha para valor diferente do enviado pela App ao ERP, a app ignorava os valores devolvidos 
pelo cálculo das condições de venda (preços e descontos), deixando a linha do documento na App mal 
formada. 
 
NOTA: 
- No eMobile os eventos apenas são processados ao clicar no botão de recálculo das condições na vista das 
linhas do documento, ou ao aceder ao resumo da encomenda/venda; 

 
59706 11/10/2022 eMOBILE eMobile | Encomendas / Orçamentos - Ordenar Artigos (Vnds/Encs) - Consulta 

A app eMobile não estava a respeitar a consulta indicada para ordenação de artigos nas vistas de lançamento 
em vendas e encomendas ("Ordenar Artigos (Vnds/Encs) - Consulta"). 
 
[notas] 
- na v19 a app apenas ordenava os artigos se a consulta indicada tivesse o Cliente como parâmetro e se fosse 
selecionado um Cliente para o documento; 
- na versão atual, a app passa a respeitar a ordenação devolvida pela consulta indicada, ainda que a consulta 
não tenha parâmetros, ou, tendo, desde que o Cliente seja o primeiro parâmetro na lista de parâmetros (tal 
como já acontecia anteriormente); 
- no caso de consultas com o Cliente como parâmetro, ainda que não seja indicado um Cliente para o 
documento, a app passa a respeitar igualmete a ordenação devolvida pela consulta (cliente = 0). 

 
59763 11/10/2022 eMOBILE eMobile | Encomendas / Orçamentos - Descrição do Artigo 

Ao lançar artigos para um documento era apresentada apenas uma pequena parte da descrição dos artigos (+/- 
15 caracteres num ecrã de 5,1'' em vista vertical numa resolução 1920x1080), dificultando a identificação dos 



 Número Data Módulo Descrição 

artigos a lançar, quando há artigos com descrições semelhantes no seu início. 
Foi ajustado o layout e o tamanho da fonte das descrições dos artigos na vista de lançamento, passando no 
mesmo ecrã indicado acima, a ser apresentados +/- 35 caracteres. 

 
59791 11/10/2022 eMOBILE eMobile | Encomendas / Vendas - Pesquisa / Demora 

A pesquisa de artigos na vista de lançamento na app eMobile era muito lenta. 
 
Foi revisto o algoritmo de pesquisa de artigos, tendo-se alcançado melhorias significativas no tempo de 
resposta na filtragem dos artigos devolvidos. 

 
59856 11/10/2022 GABINETES Gabinetes \ Tarefas \ Recolha de Anexos 

Ajustados os acessos ao Portal das Finanças para recolha dos anexos relativos às tarefas: 
- Conferência e submissão da DP IVA 
- Conferência e submissão da DMR  

 
59648 11/10/2022 OFI Oficinas\ Orçamentos/Ordens de Reparação - impressão de documento para pagador / validação de datas 

Ao emitir um documento para pagador cuja data do orçamento/ordem de reparação fosse inferior aos 
documentos para pagador já gerados anteriormente, dava uma mensagem impeditiva indicando que a data 
teria de ser superior ao do último documento emitido. 

 
59519 11/10/2022 OFI Oficinas - Introdução de marcações oficina 

Ao tentar registar uma marcação de oficinas para uma data posterior à data de validade da licença (licença em 
subscrição) a aplicação não permitia efetuar a gravação, apresentando uma mensagem impeditiva alertando 
que "Não pode fazer movimentos com data posterior á data de validade da sua licença." 
 



 Número Data Módulo Descrição 

Este comportamento foi retificado, voltando a ser possível registar marcações para datas posteriores à data de 
validade da licença. 

 
59822 11/10/2022 POS POS Front-Office\ Vendas - lançamento de artigos de tipo "combustível" 

Ao lançar um artigo parametrizado como combustível, mesmo estando configurado para fazer paragem na 
coluna do valor a pagar, o cursor estava a posicionar-se indevidamente na primeira coluna de paragem da 
linha seguinte. 

 
59869 11/10/2022 STD Stands\ Processos de Stands - viaturas em 2ªmão sem documento de compra / cálculo errado do IVA da venda 

Num processo de viatura em regime de 2ª mão, caso não fosse gerado o documento de compra, apesar de 
apresentar o cálculo correto do IVA sobre a margem no processo, o documento de venda estava a ser emitido 
como se tratasse de IVA no regime geral, dado que o valor do custo estava a ser considerado a zero, gerando 
assim valores de incidência e de imposto incorretos. 

 
59804 11/10/2022 SUITE Suite - Reservas - Preço tarifa não respeita as exceções às diárias 

Tendo definido na Tarifa mais que uma exceção às Diárias, ao registar uma reserva, caso esta caísse nos 
critérios de uma exceção que não a primeira, o ERP estava sempre a aplicar a primeira exceção da tarifa/ano. 

 
59828 11/10/2022 SUITE Suite - Mapa INE 2022 

Em empresas com grande volume de dados, ao tentar emitir o modelo oficial do Mapa INE, a aplicação ficava 
indefinidamente a carregar o modelo, não sendo possível emitir o mesmo. 

 
59697 09/09/2022 ADM/PLT ADM/PLT \ Servidor de Proteções - Falha no arranque do servidor de proteções 

1) Em algumas instalações, o servidor de proteções não era iniciado. 
2) Se a configuração não indicasse nenhum IP para "binding" com uma lista vazia, o servidor de proteções não 
ficava à escuta em nenhum endereço. 



 Número Data Módulo Descrição 
 

59639 09/09/2022 ADM/PLT Suite - Integração de reservas via Channel Manager || CRM - Atividades/Marcações via AddIn Outlook : Campos 
Adicionais do tipo 'Sim/Não' 

 
59564 09/09/2022 ADM/PLT ADMP \ Seleção de Módulos no Login vs Licenças Premium 

 
No caso de ter nos utilizadores ativa a opção "Selecionar módulos a usar" e uma licença Premium, ao fazer 
login no ERP, era apresentada a janela de seleção de módulos vazia. 

 
59645 09/09/2022 ARC Rent-a-Car\ Tabelas\ Condutores - criação/alteração de condutores com indicação do NIF 

Em empresas com um grande número de condutores, ao criar um novo condutor ou ao alterar um já existente, 
que tivesse o NIF preenchido, devido ao processo de validação dos NIF repetidos, a aplicação por vezes gerava 
erros ou demorava bastante tempo para conseguir gravar os registos. 
O processo de verificação dos NIF repetidos em diferentes condutores foi agora agilizado, assim como a 
mensagem de validação de repetição do NIF passou a apresentar o número da carta do condutor com o 
número de contribuinte repetido. 
Adicionalmente, na tabela de clientes também foi inserida uma nova validação após a inserção de um novo 
número de carta de condução, dando aviso caso o NIF do cliente corresponda a um NIF associado a um 
condutor já existente. " 

 
59558 09/09/2022 COMERCIAL Base \ Utilitários \ Exportação SAF-T (PT) - "Not well-formed (invalid token): line 1, column ...." 

A janela de introdução de Vendas, passou a verificar o caractere especial (char)(129), não admitido na 
exportação do ficheiro SAF-T (PT). No reporte efetuado pelo utilizador surgia depois do caractere "Ã", no 
entanto, este não era visível ao utilizador. 

 
59598 09/09/2022 COMERCIAL Comercial\ Financeira\ Liquidações - alteração de recibos com valor por conta 



 Número Data Módulo Descrição 

Tendo efetuado um recibo com um valor por conta (superior ao saldo de conta de conta corrente do cliente), 
se depois esse recibo fosse editado, passando a incluir na liquidação alguns documentos pendentes, após 
gravar a alteração verificava-se que o valor por conta gerado para a liquidação não era atualizado, 
permanecendo o valor originalmente inserido. 

 
59390 09/09/2022 COMERCIAL Mapas \ Vendas - Quantidade de oferta 

A quantidade de oferta não estava a ser somada à coluna da quantidade vendida, tendo o problema sido 
corrigido no Extrato de Vendas e no mapa Volume Mensal de Vendas. 

 
59568 09/09/2022 COMERCIAL Comercial\ Produções - Cálculo do custo total dos componentes com agrupamento por lote 

Num cenário de valorização de stocks com método de custeio com agrupamento por lotes, numa produção 
com componentes com lotes, após a atribuição do lote ao componente, era recalculado o seu custo unitário 
mas o custo total não era alterado, o que fazia com que esse custo total do componente não fosse também 
atualizado ao passar para o custo unitário e do componente da respetiva linha do composto. 

 
59533 09/09/2022 CTE Contabilidade/ Utilitários/ Importação de movimentos 

Numa empresa com país sede AO, ao importar movimentos de contabilidade, caso na origem, nas linhas das 
contas, os valores tenham mais que duas casas decimais, por exemplo por se tratar de um movimento numa 
moeda diferente da base, com mais casas que as 2 (inalteráveis) da moeda base, ao importar os movimentos, 
os valores eram arredondados para 2 casas decimais. 
 
Na importação de movimentos de contabilidade, a aplicação passa a arredondar os valores às casas da moeda 
do movimento e não às casas da moeda base. 

 
59666 09/09/2022 eMOBILE eMobile - Orders | Artigos - Não apresenta o Stock 



 Número Data Módulo Descrição 

Tendo uma licença apenas com módulo eMobile - Orders (dos módulos eMobile), na App do eMobile, ao 
consultar a ficha de um artigo, não eram apresentados os valores do Stock. 

 
59643 09/09/2022 eMOBILE MZ - eMobile - O documento não tem série atribuída 

Em empresas com país sede MZ, após atualizar para a v22, ao emitir documentos no eMobile era apresentada 
a mensagem de erro impeditiva, "O documento não tem série atribuída". 

 
59636 09/09/2022 GABINETES Gabinetes\ Ribbon - As Minhas Tarefas 

Em licenciamentos premium, um utilizador que não fosse administrador nem supervisor, não tinha acesso na 
ribbon à opção "As minhas Tarefas", se a empresa aberta não fosse a do gabinete. 

 
59630 09/09/2022 GABINETES Gabinetes \ Permissão de utilizadores para acesso a Portais de Terceiros 

Não estava visível, nas permissões de utilizadores, a permissão "Acesso a Portais de Terceiros", estando desta 
forma impedida a possibilidade de atribuir permissão a esta opção a utilizadores não administradores. 

 
59534 09/09/2022 GOP GOP / Projetos: Revisão de preços. 

Corrigidos os erros na Revisão de preço, que estavam a ocorrer nas seguintes situações: 
 
1 - Na distribuição dos valores pelas datas estava a ser mal calculada, quando o valor do auto do período 
ultrapassa o valor da prestação para o mesmo período, o que levava a uma revisão de preços errada. 
 
2 - Ao gravar a revisão de preços devido ao index único. 
 
3 - No carregamento de projetos com muitas linhas, pois gerava um erro de Timeout. 

 
59696 09/09/2022 GRH Recursos Humanos \ Processamento - Abonos com limites para desconto diferente de "Todos" 



 Número Data Módulo Descrição 

Quando existem abonos com limite específico para um determinado desconto, esse limite estava a ser 
ignorado ao fazer o processamento. Neste caso, estava a aplicar o limite da linha "Todos" em vez de respeitar o 
do próprio desconto. 
 
A situação não ocorria se o limite fosse aplicado a todos os descontos. 

 
59498 09/09/2022 GRH Tabelas\ Recursos Humanos\ Taxas de Retenção de IRS - Vigentes em 2022 a partir de 1 de Julho (Portugal | 

Madeira) 

O Despacho n.º 277/2022, publicado no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira, Série II de 28 de julho, 
veio alterar as tabelas de retenção na fonte sobre rendimentos do trabalho dependente e pensões auferidos na 
Região Autónoma da Madeira. 
 
Segundo o mesmo diploma, as novas taxas deverão ser a aplicadas aos rendimentos pagos ou colocados à 
disposição do adquirente a partir de 1 de julho de 2022. 
 
Tabelas alteradas: 
 
. Trabalho dependente - Tabelas n.ºs I (não casados) e III (casado, dois titulares) 
. Pensões - Tabela VII 

 
59690 09/09/2022 OFI Oficinas \ Ordens de Reparação \ Entrega/Faturação - Erro ao gerar o documento de venda 

Quando na ordem de reparação existem serviços com componentes do tipo mercadoria (são lançados artigos 
no separador "Materiais"), ao emitir o documento de venda ocorria o seguinte erro: 
"ERRO: 
MÓDULO: ItemsPrices 
FUNÇÃO:GetItemsPriceSale 
---------------------- 



 Número Data Módulo Descrição 

99999 - A chave indicada não estava presente no dicionário. 
CALLSTACK: 
Eticadata.Movs.Composicao - AlteraArtigo 
ItemsPrices - GetItemsPriceSale" 

 
59678 09/09/2022 OFI Oficinas \ Emissão do documento de venda - Informação do documento impresso 

Corrigido nos layouts de impressão "VNDDocumento_oficinas.rpt" e "VNDDocumento_oficinas.rdl", a seguinte 
informação: 
- O campo Chassis que apresentava a palavra "chassi" em vez do próprio número 
- O campo KMS deixou de estar formatado com casas decimais 
- No número do documento é suprimido o prefixo do tipo do documento caso o mesmo já conste do próprio 
número. Exemplo, em vez de "OR OR 123SEC122/1", passa a constar "OR 123SEC122/1," 

 
59644 09/09/2022 OFI Autogest\ Oficinas\ Orçamentos/Ordens de Reparação - cálculo das retenções de IRS/IRC 

Nos orçamentos e ordens de reparação de Oficinas, de clientes que efetuam retenções e que tinham lançados 
artigos/serviços configurados como estando sujeitos a retenção de IRS/IRC, não estavam a ser calculados os 
respetivos valores das retenções. 

 
59552 09/09/2022 OFI Evento para Alteração de artigo e Alteração de Armazem não funciona para as Ordens de Reparação. 

Os eventos de customização não eram despoletados nas ordens de reparação. 
 

59543 09/09/2022 POS POS | Linha Basic - Erro ao entrar 

Ao entrar no POS com licença da linha Basic, ocorria o erro: 
 
"FUNÇÃO: GETCFGCADICIONAIS 
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CLASSE: FRMVENDABALCAO 
..." 

 
59521 09/09/2022 POS POS | Pedir Vendedor ao iniciar Documento 

Caso o Posto tivesse ativa a opção "Pedir Vendedor ao iniciar Documento", ao apresentar a janela para 
selecionar o Vendedor, ocorria o erro: 
 
FUNÇÃO: GETPANELITEMS 
CLASSE: FRMPAINELSELECCAO 
ERRO: A REFERÊNCIA DE OBJECTO NÃO FOI DEFINIDA COMO UMA INSTÂNCIA DE OBJECTO. 

 
59526 09/09/2022 POS Vendas \ Mapas \ POS - Mapas de Caixa 

Ocorria o erro: erro "A fórmula 'CASASDECQTD' não existe no mapa", ao emitir os seguintes mapas de caixa: 
- Resumo 
- Por Tipo /Meio Pagamento 
- Por Moeda 
 
Corrigidos respetivamente os reports "Caixa.rpt, CaixaMeioPagMoeda.rpt e CaixaMultiMoeda.rpt" 

 
59658 09/09/2022 POS POS Front Office \ Lançamento de artigos a partir da lista 

Caso o artigo fosse lançado para a grelha, a partir da lista que havia sido invocada já com parte do código 
preenchido (neste caso a lista já surge filtrada aos caracteres previamente digitados), estava a substituir 
indevidamente a última linha preenchida. 
 
O comportamento estava correto caso a lista não estivesse previamente filtrada. 
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59649 09/09/2022 POS Balanças de Talões - Ipesa e Dibal 

Foi revista e estabilizada a leitura de talões e comunicação com balanças de talões Ipesa e Dibal. 
 

59627 09/09/2022 POS POS | Vendas - Artigo a granel, não recebe o peso Balança de balcão. 

Ao lançar artigos a granel num posto com balança de balcão, o peso indicado na balança não estava a ser 
passado para linha na grelha da venda. 
 
Além disso, ao "Testar Definições" no perfil de periféricos da balança de balcão no backoffice, era apresentada 
a mensagem de erro "Não foi possível validar a sequência de teste. A sequência de teste recebida da balança é 
diferente da sequência definida na configuração de periféricos.". 

 
59675 09/09/2022 POS POS | Vendas - Seleção de preço | Agrupamento de linhas - Valor total errado. 

No ecrã de vendas no POS, após lançar um artigo na grelha de vendas, caso o utilizador selecionasse uma 
linha de preço diferente para o artigo, o valor na linha da grelha de vendas era corretamente atualizado, mas o 
total no ecrã de vendas não era atualizado, apresentando um valor errado, sendo esse valor errado transposto 
depois para o ecrã de pagamento. Apesar disso, depois de gravado o documento os valores apresentados no 
documento estavam corretamente calculados. 
 
Além disso, tendo ativo o agrupamento de linhas para o Posto, caso fossem inseridas várias linhas de um 
mesmo artigo com alteração de algum fator que devesse impedir o agrupamento, o POS estava a ignorar esses 
fatores, continuando a agrupar as linhas numa só (a primeira), podendo ficar o documento com valores 
errados, caso o agrupamento acontecesse apenas ao gravar. 

 
59688 09/09/2022 POS POS Front Office \ Grelhas vs Posicionamento do cursor - Anular Artigo / Anular Linhas 
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Quando se anula todas as linhas, o cursor não fica posicionado na primeira linha. O problema ocorria usando 
os botões "Anular Artigo" ou "Anular Linha" , e tivesse definido para o cursor parar apenas na coluna do código 
de artigo. 

 
59667 09/09/2022 SUITE Suite | Basic Line v22 - Erro "99999 - A referência de objecto não foi definida como uma instância de um 

objecto." ao faturar reserva. 

Tendo uma licença apenas com o módulo Suite da linha Basic v22, ao faturar uma conta de uma reserva 
ocorria um erro na conversão da conta em fatura ou fatura-recibo. 
 
ex.: "Entidade EEE, Quarto NNN: Eticadata.Movs.Converoes - ConversaoVendas.Movs.Conversoes - 
ConverteDocsVenda Eticadata.Movs.ConversoesBD - GetVendas_Linhas 99999 - A referência de objecto não foi 
definida como uma instância de um objecto." 

 
59660 09/09/2022 SUITE Suite - Emissão de fatura de venda: não traz o Número de Autorização Alojamento. 

Corrigido o erro que ocorria na emissão do documento de venda, que não estava a trazer o Número de 
Autorização Alojamento apontado nos parâmetros do Suite (tabela Estabelecimento), quando estava atribuído 
o ficheiro VndDocumentoSuite.rdl ao Tipo de documento de venda. 

 
59524 09/09/2022 SUITE SUITE - Faturação de Reserva por CheckOut com referencia da reserva errada 

Ao faturar uma reserva pela janela de lançamento de encargos, no documento de faturação estava a ser 
referenciada uma reserva que não correspondia à reserva faturada (a primeira reserva encontrada na bd), 
apresentando o documento uma reserva e período diferentes da reserva efetivamente faturada. 

 
59528 09/09/2022 SUITE SUITE | Reserva com extras repetidos 
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Quando numa reserva fossem lançadas duas linhas de extra para o mesmo encargo ou diária, em que a data 
fim de uma linha e a data início da outra linha coincidissem, ao tentar gravar a reserva, era apresentado erro 
de colisão de datas para os extras, impedindo a gravação. 

 
59507 09/09/2022 SUITE Suite - Tarifas - Exceção Diárias 

Tendo sido definida numa Tarifa uma ou mais exceções às diárias, ao lançar uma reserva nas condições em 
que deveria ser considerada a exceção, a exceção não estava a ser aplicada, continuando a ser aplicado à 
reserva o preço base da diária na tarifa. 

 
59537 09/09/2022 SUITE Suite - Alojamentos - Inatividade (Quartos em manutenção) 

Ao definir um período de inatividade para um alojamento, a afetar booking, caso esse período de inatividade 
(ou qualquer outro a afetar booking) tivesse sobreposição com alguma reserva cancelada, era apresentada a 
mensagem de existência de reservas ativas para o período, impedindo a gravação do registo. 

 
59567 09/09/2022 SUITE AO | SUITE - Erro ao efetuar checkout 

Tendo uma tarifa Suite configurada sem impostos incluídos, e o documento de conta a usar com impostos 
incluídos, após migração para a v22, ao tentar fazer checkout a reservas existentes ou ao lançar encargos para 
as contas, ocorria um erro impeditivo de realizar a operação. 
Exemplo: "Linha Reserva nº 1: A referência de objecto não foi definida como uma instancia de um objecto." 

 


