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Update - Novas Caraterísticas / Correções 
 
 

 Número Data Módulo Descrição 
 

60486 18/01/2023 ADM/PLT ChangeCollates - por vezes o utilitário gera erro de "Object variable not set" 

Constatou-se que, em BD's com tabelas ou views com colunas do tipo "Numeric", ao processar a alteração do 
Collation dessas BD's, o processo gerava o erro indicado. 

 
60463 18/01/2023 ADM/PLT ADMIN/PLT - Janela de Login dentro do ERP 

Em cenários de acesso 'across-domain' ao site do ERP, por vezes, ao entrar o sistema pedia um segundo login 
na janela web do próprio ERP. 

 
60462 18/01/2023 ADM/PLT ADM \ Customização \ Eventos / Regras de Validação - Compilação de eventos 

Foi otimizada a compilação de eventos, que em alguns cenários estava a consumir exageradamente a 
memória. 

 
60461 18/01/2023 ADM/PLT ADMIN/PLT : Troca dos dados da empresa 

Quando ocorria um reset do IIS ou recycle da Pool e posterior renovação de cookies de sessão tendo mais que 
uma instância do ERP a correr com empresas diferentes carregadas, uma das instâncias começava a apresentar 
dados da empresa carregada na outra instância, em vez dos dados da empresa aberta na instância em uso. 

 
60468 18/01/2023 ADM/PLT Admin\ Preferências\ Geral - Limpar Caches 



 Número Data Módulo Descrição 

A operação de "Limpar caches" passou a limpar também as "caches" do browser, a efetuar aquando da próxima 
entrada no desktop do ERP. 

 
60467 18/01/2023 ADM/PLT Filtros\ Pesquisas em campos e consultas personalizadas - Filtro "Não Contém" 

Nas pesquisas em campos e consultas personalizadas com a opção de filtro "Não contém", este não estava a 
funcionar, pelo que os registos não estavam a conseguir ser filtrados. 

 
60286 18/01/2023 ADM/PLT ADM \ Customização \ Editar Eventos / regras de Validação - Direções Alternativas e Contas 

Deixou de gerar erro ao compilar eventos/regras de validação para as tabelas de Direções Alternativas e 
Contas (Tesouraria). 

 
60396 18/01/2023 ARC Rent-A-Car | Extensão de Aluguer - Erro 99999 

Se depois de faturar um processo RAC se tentasse efetuar a extensão do aluguer, ao confirmar ocorria o erro: 
"99999 - A matriz de entrada é mais comprida do que o número de colunas nesta tabela." 

 
60377 18/01/2023 COMERCIAL Tabelas\ Entidades\ Fornecedores| Editar Fornecedores - alteração da categoria de entidade 

Se fosse atribuído ou alterado o campo da categoria de entidade, após gravar, ao voltar à ficha do fornecedor 
verificava-se que a alteração ao campo não tinha ficado guardada. 

 
60375 18/01/2023 COMERCIAL Vendas\ Conversão de Vendas - erro no envio de documento de destino eletrónico 

No 3º passo, caso o documento de destino fosse eletrónico e estivesse configurado para envio imediato ao 
gravar, após confirmar a conversão apresentava a mensagem de erro: "99999 - Não é possível associar o 
objecto de tipo 'System.DBNull' ao tipo 'System.String'". Apesar do erro, a conversão era efetuada mas não era 
executado o envio/comunicação do(s) documento(s) resultante(s) da conversão. 
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60373 18/01/2023 COMERCIAL Produções/Folhas de Obra - erro na importação de linhas de periféricos 

Nas produções e nas folhas de obra ao efetuar a importação de linhas de periféricos dava o erro impeditivo: "O 
método ou a operação não está implementado". - 

 
60371 18/01/2023 COMERCIAL Compras\ Utilitários\ Recálculo de Stocks e Custos - melhorias no processamento das produções 

O processo do recálculo foi melhorado ao nível da ordenação das linhas de produções e decomposições, de 
forma a otimizar o processamento das produções cíclicas e/ou encadeadas (do mesmo dia) e respetivo 
apuramento de custos. 
Se existentes, foi ainda melhorada a apresentação das produções com composições cíclicas, no separador de 
"log" da janela do recálculo. 

 
60367 18/01/2023 COMERCIAL Mapas\ Stocks\ Balancete de Stocks - Apresentação do custo por custeio/armazém 

Tendo artigos que apenas são vendidos e nunca são comprados, ou seja, não têm preço de custo atribuído (não 
constam da tabela ‘tbl_gce_artigosprecoscusto’), ao emitir o balancete de stocks pela opção de valorização de 
stock por 'Custeio/Armazém', ao emitir o mapa ocorria o erro impeditivo: "EtiErrorCampoNULL_Cannot insert 
the value NULL into column 'fltCostUnit', table '@tblFunction'; column does not allow nulls" 

 
60357 18/01/2023 COMERCIAL Financeira - Erro na emissão de letras 

Corrigido o erro impeditivo que ocorria no segundo passo da Emissão de letras ao confirmar. 
 

60350 18/01/2023 COMERCIAL Comercial\ Vendas - cálculo de comissões por desconto 

Caso o vendedor associado ao documento de venda tivesse comissões por descontos "linha a linha", para 
determinados valores de desconto de cabeçalho e de linha de artigo, as comissões não estavam a ser 
calculadas. 



 Número Data Módulo Descrição 
 

60349 18/01/2023 COMERCIAL Folha de Obra - Validação de rutura de stock 

A verificação de rutura de stocks nas folhas de obra estava a multiplicar a necessidade real de componentes 
pela quantidade lançado do composto, resultando na avaliação incorreta dos artigos em rutura de stock. 

 
60434 18/01/2023 COMERCIAL Compras\ Inventários\ Contagens - erro na importação de linhas de periféricos após cálculo de diferenças 

Quando numa contagem se fazia o cálculo das diferenças e depois se trazia mais artigos para a contagem 
através da opção de importar linhas de periféricos, ao importar dava o erro "10055 - Invalid column name 
'ManualCostAssigned'". 

 
60417 18/01/2023 COMERCIAL POS Front-Office\ Gravação de documentos - Validação do CASE na comunicação das séries à AT 

Caso a licença utilizada não tivesse CASE, e o posto estivesse configurado para não ter sugestão de número em 
novo documento, apesar das séries terem sido comunicadas manualmente, ao gravar documentos estava 
sempre a ser validada a existência de CASE ativo, apresentando mensagem impeditiva a indicar ser necessário 
ter CASE para comunicar séries e não deixava efetuar a gravação. 

 
60408 18/01/2023 COMERCIAL Base\ Utilitários\ Exportação SAF-T (AO) - Erro ao gerar com opção de diagnóstico 

Ao gerar o ficheiro SAF-T AO, caso estivesse ativada a opção de efetuar diagnóstico, dava uma mensagem de 
erro impeditiva. 

 
60404 18/01/2023 COMERCIAL Vendas/Encomendas/Liquidações - aparecimento de mensagem para regravar documento 

Em empresas com grande volume de dados e muitos postos a trabalhar em simultâneo, ao gravar movimentos 
de vendas, encomendas e/ou liquidações era apresentada com frequência a mensagem de "Regrave 
Documento". 
Para minimizar este tipo de bloqueios foi efetuada uma otimização ao nível de vários processos, dos quais se 
destaca a navegação e gravação de registos, posicionamento e validação de movimentos. 
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60285 18/01/2023 COMERCIAL Comercial\ Comunicação dos documentos de transporte à AT\ Comunicação por Webservice - inclusão do 
ATCUD 

O processo de comunicação dos documentos de transporte à Autoridade Tributária (AT) via Webservice foi 
atualizado, de acordo com as mais recentes alterações implementadas pela AT, das quais se destaca a inclusão 
do campo do ATCUD. 
A informação do ATCUD dos documentos comunicados pode depois ser visualizada no site do "e-fatura" - 
consulta dos documentos de transporte, juntamente com a restante informação que já era disponibilizada 
anteriormente. 

 
60332 18/01/2023 COMERCIAL Vendas\ Satisfação Automática de Encomendas - erro ao satisfazer / encomendas sem número de documento 

SAF-T 

Ao executar a satisfação automática, se nas encomendas a satisfazer não tivesse sido atribuído um número de 
documento para SAF-T, dava o erro impeditivo: 
"99999 - A conversão do tipo 'DBNull' para o tipo 'String' não é válida". 

 
60149 18/01/2023 COMERCIAL GCE \ Folha de obra vs Produção 

Caso numa Folha de Obra, se alterasse a fórmula da linha de um componente, ao transformar essa Folha de 
Obra em Produção, a fórmula do componente na FO era transposta para a Produção, mas a quantidade do 
componente era recalculada com base na fórmula definida nos componentes na ficha do artigo em vez da 
transposta da Folha de Obra. 

 
60016 18/01/2023 COMERCIAL Mapas\ Stocks\ Balancete de Stocks - valorização a preço de custo último 

Ao emitir o balancete de stocks com apresentação do valor de stock a "PC Último", estava a apresentar 
indevidamente um valor de custo a negativo, caso a última entrada do artigo em stock no período em análise 
tivesse sido um movimento de inventário, em que a linha de acerto para "zerar" o stock do artigo era referente 
a uma quantidade negativa mas com um custo acumulado de valor positivo. 
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60465 18/01/2023 COMERCIAL Compras\ Inventários\ Contagens - Importação de linhas de periféricos / ficheiro ".plt" com falta de campos 

Quando não estavam inseridos todos os campos possíveis no ficheiro de formato ".plt", ao importar dava o erro 
impeditivo: "99999 - a referência de objecto não foi definida como uma instancia de um objecto." 

 
60471 18/01/2023 COMERCIAL Compras\ Inventários\ Contagens - Importação de linhas de periféricos com ficheiro ".imp" / custos dos artigos 

Na contagem de inventários, após a importação de linhas de periféricos com ficheiro ".imp", dado que o 
ficheiro não trazia preços de custo, ao calcular as diferenças não estava a preencher os custos dos artigos de 
acordo com o critério definido, ficando os custos a zero. 
Só as linhas importadas com preços diferentes de zero é que são consideradas como "manuais", e por essa 
razão não são alteráveis pelo cálculo das diferenças. As linhas sem preço ou com preço a zero serão sempre 
consideradas no cálculo/atribuição dos custos aos artigos da contagem. 

 
60450 18/01/2023 COMERCIAL Base\ Utilitários\ Diagnóstico de descarga - Movimentos de Tesouraria 

Tendo ligação off-line à Contabilidade, ao efetuar a descarga de movimentos de Tesouraria, caso os 
movimentos de Contabilidade tivessem configurados campos adicionais de cabeçalho, dava o erro impeditivo 
"99999 - Column CA_ does not belong to table Movimentos_Ctb_Cab". 

 
60536 18/01/2023 COMERCIAL Mapas\ Stocks\ Balancete de Stocks - valorização por PCM / Não considerar documentos não faturados 

Ao emitir o balancete de stocks, tendo ativa a opção "Não considerar documentos de Compra/Venda e O.R. não 
faturadas" e com valorização do stock por PCM, para alguns artigos o custo unitário aparecia com valores 
incorretos. 

 
60535 18/01/2023 COMERCIAL Comercial\ Recálculo de Stocks - geração de "imagens de data de fecho" do Stock (Quantidade e Custos) 

O processo de recálculo reconstruía imagens de fecho de stocks em excesso, quando era executado a 
recuperar uma data de fecho de stocks definida anteriormente. 
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60534 18/01/2023 COMERCIAL Inventário - Contagem valorizada pelo Preço Custo Último 

Nas contagens de inventário, quando se indicava para valorizar pelo Preço Custo Último, caso a última entrada 
do artigo fosse a custo zero o inventário ficava valorizado a zero 
 
A obtenção do PCU para valorização do inventário passa a ignorar as entradas a custo zero. 

 
60529 18/01/2023 CTE Contabilidade\ Utilitários\ Diagnósticos\ Diagnóstico de Conformidade de Operações - otimização 

No diagnóstico de conformidade de operações, o processo de verificação das contas não admitidas no SNC foi 
otimizado, ao nível da performance de execução. 

 
60504 18/01/2023 CTE Contabilidade\ Utilitários\ Reconstrução de dados - otimização da verificação de contas 

No processamento da reconstrução de contas foi otimizada a verificação de contas, mais concretamente ao 
nível da performance de execução da atualização das contas de movimento (na tabela do plano de contas). 

 
60359 18/01/2023 CTE Contabilidade\ Utilitários\ Importação de Movimentos via E-Fatura - movimentos com erro / estado da 

importação 

Quando no resultado da importação, no conjunto dos movimentos existisse algum que não conseguisse ter 
sido gerado devido a algum erro, aparecia assinalado com o erro mas os restantes movimentos apareciam com 
a indicação de terem sido importados, quando efetivamente não tinham sido gerados quaisquer movimentos. 

 
60210 18/01/2023 CTE CTE \ Mapa conferencia de retenção de IRS\IRC 

Corrigido o erro que ocorria (999 - Incorret syntax near "ORDER") ao tentar gerar o mapa de conferencia de 
retenção de IRS\IRC, a aplicação gera o erro: 99 

 
60420 18/01/2023 CTE Consultas\ Contabilidade (Angola)\ Modelo 7 - Anexo de Reg.Clientes - notas de crédito com retenções 
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Na consulta do anexo de regularizações de clientes do modelo 7, para as notas de crédito em que houve lugar 
a retenção de imposto, as colunas do valor tributável e do imposto liquidado estavam a apresentar valores 
incorretos, por estar a basear-se nos valores deduzidos da retenção. 

 
60444 18/01/2023 CTE Contabilidade\ Reconciliação de Movimentos - filtro plurianual 

Quando se tinha definido filtro plurianual para valores anteriores mais os do período, na grelha de 
movimentos não estava a ter em conta o exercício inicial plurianual, indicado nas configurações de 
contabilidade na ficha da empresa, e apresentava todos os movimentos anteriores à data inicial do período de 
filtro, quando deve mostrar apenas os movimentos a partir da data de início do exercício plurianual. 

 
60427 18/01/2023 CTE Contabilidade\ Mapas\ Extratos diversos - apresentação das colunas débito/crédito 

Em empresas que atualizaram os dados da versão 19 para a 22, por vezes ocorria que nos extratos diversos as 
colunas do débito e crédito não eram apresentadas. 

 
60426 18/01/2023 CTE Contabilidade\ Introdução de lançamentos - contas de incidência de IVA / uso da tecla "asterisco" 

Se estivesse lançada uma linha com uma conta de incidência de IVA sem valor a débito/crédito atribuído, ao 
usar a tecla "asterisco" (*) sobre a coluna do debito ou do crédito, não estava a ser disponibilizado o campo 
para indicar o valor total (com IVA incluído). Este campo só estava a ser apresentado se a conta já tivesse 
lançado um valor. 

 
60422 18/01/2023 CTE Contabilidade\ Reconciliação de Movimentos - erro na gravação / acesso concorrencial 

Ao gravar a reconciliação de movimentos, caso existissem outros processos que estivessem a aceder/gerar 
movimentos contabilísticos, por vezes ocorria o erro impeditivo: "99999 - A column named 'bitReconciliado' 
already belongs to this DataTable". 

 
60421 18/01/2023 eMOBILE eMobile - Lançamento linhas de artigos que não movimentam stocks 
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No lançamento de artigos que não movimentam stock, se estivesse configurado um armazém por defeito no 
vendedor, a app atribuía esse armazém à linha, tanto em vendas como em encomendas, levando à ocorrência 
de erro ao tentar submeter o documento. 
 
No contexto desta correção foi implementada a possibilidade de limpar manualmente a informação do campo 
para todos os campos que têm introdução por lista nas páginas de vendas, encomendas e liquidações, 
nomeadamente nos campos de armazém, lote e código do cliente. 

 
60416 18/01/2023 eMOBILE eMobile | Encomendas / Vendas - O documento ainda não tem a série comunicada à AT, e não tem permissão 

para efetuar a comunicação. Contacte o administrador! 

Ao gravar um documento novo no emobile (android ou site) ou no POS, caso o utilizador não tivesse permissão 
a "Comunicar séries à AT automaticamente", ocorria o erro "O documento ainda não tem a série comunicada à 
AT, e não tem permissão para efetuar a comunicação. Contacte o administrador!" e o documento não era 
submetido. 

 
60284 18/01/2023 eMOBILE eMobile - novo workflow de atualização da App compatível com o ERP associado 

Por imposição da plataforma Google Play, a App eMobile deixa de descarregar e instalar de forma autónoma, o 
Apk da versão compatível com a versão do ERP associado. 
A partir desta versão, a mensagem de incompatibilidade da App com o ERP, passa a ter o botão de "Repor 
Compatibilidade" (em vez de "Descarregar Apk"), que quando usado: 
a) Abre a página de login da Platadorma eMobile no browser do dispositivo, onde o utilizador terá que fazer 
login 
b) Após login com sucesso, o utilizador é remetido para uma página onde é filtrado o Apk que deve 
descarregar para repor a compatibilidade com o ERP. 
NOTA: Esta página passa a estar disponível na Plataforma do eMobile, com a lista dos Apks publicados, com 
indicação da versão do ERP associado 
c) Após descarregar o Apk na versão necessária, deve o próprio utilizador, localizar o Apk descarregado (nos 
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Downloads do dispositivo), e executá-lo para atualizar a App para essa versão. 
NOTA: Caso a atualização da App resulte em erro, o utilizador deve desinstalar a App que tem atualmente 
instalada, e repetir o procedimento c). 

 
60543 18/01/2023 eMOBILE No Android 12+ as notificações de download desligam a app. 

Ao tentar fazer o download de um documento, a app desligava-se. isto acontecia porque houve alterações nas 
notificações a partir do Android 12. 
A partir do Android 12+ (em algumas versões anteriores também terá este comportamento), fica sem as 
notificações push de download, e a abertura do ficheiro é feita de forma automática em vez de um clique na 
notificação. 

 
60476 18/01/2023 eMOBILE eMobile - Navegação entre janelas / Integração de documentos com cliente passante 

1. A navegação entre a janela de configuração de sincronização de dados e a janela a partir de onde esta foi 
invocada, quando a chamada era feita a partir de uma das janelas de armazéns, lotes, ou números de série nos 
detalhes das linhas, dava erro e a app deixava de funcionar corretamente, sendo necessário refrescar o 
browser para se voltar a poder usar corretamente a app. 
 
2. A integração (satisfação, duplicação) de documentos com Cliente Passante, registava um erro na consola, 
apesar de integrar o documento corretamente. 

 
60331 18/01/2023 GRH Recursos humanos \ Alterações Legais / Fiscais 2023 - IRS - Redução de retenção na fonte para titulares de 

crédito à habitação | Portugal 

A Lei do Orçamento de Estado nº 24-D/2022, de 30 de Dezembro, pelo seu artigo 223 aditou ao CIRS o artigo 
9, relativo à redução das retenções na fonte para titulares de crédito à habitação própria e permanente. 
 
Os sujeitos passivos titulares de créditos à habitação própria e permanente; podem ver reduzida a retenção na 
fonte, sobre rendimentos da categoria A, para o escalão imediatamente anterior, caso possuam crédito à 
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habitação e aufiram remuneração mensal que não ultrapasse 2.700,00 €. 
 
Na ficha do Funcionário, no separador Dados Fiscais, foi acrescentado o novo campo "Aplicar escalão anterior", 
no novo quadro "Retenção na Fonte". 
O processamento foi ajustado por forma a que o cálculo da taxa de retenção passe a ter em conta o novo 
campo. Para efeitos do apuramento da taxa de retenção são considerados todos os rendimentos sujeitos a IRS. 
 
Esta funcionalidade requer CASE válido a 01/01/2023. 
 
Nota: O sujeito passivo comunica à entidade devedora dos rendimentos, em momento anterior ao seu 
pagamento ou colocação à disposição, a opção de redução da retenção na fonte prevista, através de 
declaração acompanhada dos elementos indispensáveis à verificação das condições referidas, bem como 
qualquer outra informação fiscalmente relevante ocorrida posteriormente. 
 
Cabe ao utilizador, caso o funcionário esteja nas condições de poder usufruír deste benefício, ativar a respetiva 
opção na ficha do Funcionário, não sendo efetuado nenhum controle do limite à remuneração mensal. 

 
60328 18/01/2023 GRH Recursos Humanos \ Alterações Legais / Fiscais 2023 \ IRS - Retenção na fonte - Taxa efetiva de Retenção | 

Portugal 

A Lei do Orçamento de Estado nº 24-D/2022, de 30 de Dezembro, pelo seu artigo 99 aditou ao CIRS o artigo 9, 
relativo à obrigatoriedade das entidades pagadoras apresentarem a taxa efetiva mensal de retenção na fonte 
no documento do qual conste o valor dos rendimentos e a respetiva retenção na fonte, sendo esta calculada 
pelo rácio entre o valor retido na fonte e o valor do rendimento pago ou colocado à disposição. 
 
O recibo de vencimento passou a apresentar a taxa efetiva mensal de retenção na fonte "pelo rácio entre o 
valor retido e o valor do rendimento pago ou colocado à disposição". 
Passou a apresentar a taxa efetiva, no descritivo da linha do desconto de IRS, mesmo quando existam várias 
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taxas de IRS (caso em que anteriormente não era apresentada). Sendo a Taxa arredondada a uma casas 
decimal. 
 
Entende-se como "rendimento pago ou colocado à disposição" o montante sujeito a IRS, excluindo-se qualquer 
verba isenta, como a parte isenta do subsídio de refeição, por não ser considerado rendimento. 
 
Esta funcionalidade requer CASE válido a 01/01/2023. 

 
60327 18/01/2023 GRH Recursos Humanos \ Alterações Legais / Fiscais 2023 \ Cálculo de IRS \ - Isenção parcial dos rendimentos (IRS 

Jovem) | Portugal 

A Lei do Orçamento de Estado nº 24-D/2022, de 30 de Dezembro, pelo seu artigo 218 aditou ao CIRS o artigo 
12.º-B, relativo à isenção parcial dos rendimentos no âmbito do designado "IRS Jovem". 
Esta medida já existia, tendo sido alterada, passando a ter as seguintes principais características: 
 
Alterados os limites de isenção do IRS e dos limites máximos do benefício de cada ano, aplicável ao exercício 
de 2023. 
Isenção: 
- 50% no 1.º ano 
- 40% no 2.º ano 
- 30% no 3.º e no 4.º anos 
- 20% no 5.º ano 
 
Limites de isenção: 
- 12,5 vezes o IAS no 1.º ano 
- 10 vezes o IAS no 2.º ano 
- 7,5 vezes o IAS no 3.º e no 4.º anos 
- 5 vezes o IAS no 5.º ano 
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60325 18/01/2023 GRH Recursos Humanos \ Alterações Legais / Fiscais 2023 \ Tabelas \ Entidades\ Segurança Social - Atualização do 
valor do I.A.S. em vigor em 2023 | Portugal 

A Portaria n.º 298/2022, de 16 de dezembro, veio proceder à atualização anual do valor do Indexante dos 
Apoios Sociais (IAS) em vigor para o ano de 2023, sendo fixado em 480,43€, com efeitos a partir de 1 de 
Janeiro de 2023. 
O ERP foi ajustado em conformidade, tendo sido atualizado o valor do IAS nos regimes da tabela da Segurança 
Social. 

 
60310 18/01/2023 GRH Recursos Humanos \ Consultas \ Mapas \ Mapas Oficiais \ Declaração de Rendimentos 

Passou a apresentar corretamente a declaração, caso, na configuração de prefixo de contas, se insira uma linha 
de conta dispensada ou isenta de retenção e se remova a linha. 

 
60333 18/01/2023 GRH Tabelas\ Recursos Humanos\ Taxas de Retenção de IRS vigentes durante o primeiro semestre de 2023 ( 

Portugal | Continente, Madeira e Açores) 

Foram atualizadas as tabelas de retenção na fonte sobre rendimentos do trabalho dependente, para vigorarem 
durante o primeiro semestre de 2023, no Continente e nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, de 
acordo com os seguintes diplomas: 
 
- Continente - Trabalho Dependente e Pensões: O Despacho n.º 14043-A/2022 , de 5 de dezembro, aprova as 
tabelas de retenção na fonte sobre rendimentos do trabalho dependente e pensões auferidas por titulares 
residentes no continente para vigorarem durante o primeiro semestre do ano de 2023. 
 
- Região Autónoma da Madeira - Trabalho Dependente e Pensões: O Despacho n.º 442/2022 , de 29 de 
dezembro, aprova as tabelas de retenção na fonte sobre rendimentos do trabalho dependente e pensões 
auferidas por titulares residentes na Região Autónoma da Madeira para vigorarem durante o primeiro semestre 
do ano de 2023. 

https://files.dre.pt/1s/2022/12/24100/0001700017.pdf
https://files.dre.pt/2s/2022/12/233000001/0000200012.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/2serie/Ano%20de%202022/IISerie-240-2022-12-27Supl.pdf
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- Região Autónoma dos Açores - Trabalho Dependente e Pensões: O Despacho n.º 14837-B/2022, de 29 de 
dezembro, que aprova as tabelas de retenção na fonte sobre rendimentos do trabalho dependente e pensões 
auferidas por titulares residentes na Região Autónoma dos Açores para vigorarem durante o primeiro semestre 
do ano de 2023. 
 
Segundo os diplomas publicados, as novas taxas deverão ser aplicadas aos rendimentos pagos ou colocados à 
disposição, a partir de 1 de janeiro de 2023 e até 30 de Junho de 2023. 
 
As taxas serão automaticamente atualizadas no ERP eticadata, caso as mesmas não tenham sido previamente 
inseridas. 
 
Não é requerido licenciamento adicional para além do requerido para ter acesso a esta versão. 

 
60379 18/01/2023 GRH Recursos humanos \ Alterações Legais / Fiscais 2023 - Atualização do SMN/RMMG | Portugal 

Com a publicação do Decreto-lei n.85-A/2022 , de 22 de Dezembro, que atualiza o valor da Retribuição Mínima 
Mensal Garantida (RMMG) para 2023, tornou-se necessário ajustar alguns elementos que são base de cálculo 
para o processamento dos salários já a partir de Janeiro de 2023. 
Nesse sentido, através do processo de atualização de dados, foi criada uma nova entrada na tabela do salário 
mínimo, com o valor vigente de 760€ a partir de 1 de Janeiro do corrente ano. A atualização de dados assegura 
igualmente que os limites para o abono de apoio à família (definidos nas configurações de GRH por 
empresa/exercício) - mínimo (1 * RMMG) e máximo (3xRMMG), ficam com os valores atualizados para 760€ e 
2280€, respetivamente. 
 
Nota: Para empresas com localização da sede diferente do Continente, na região autónoma dos Açores ou da 
Madeira, a atualização dos valores na tabela do salário mínimo nacional (SMN) e na configuração dos limites 
acima referidos, é feita tendo em conta o valor da RMMG a vigorar em 2023 para cada uma das regiões, 

https://files.dre.pt/2s/2022/12/250000002/0000300013.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/12/24501/0000200003.pdf
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nomeadamente: 
- Região Autónoma dos Açores 
. RMMG/SMN: 798€ 
. Limites Abono Apoio à Família: 1* RMMG: 798€ / 3* RMMG: 2394€ 
- Região Autónoma da Madeira 
. RMMG/SMN: 785€ 
. Limites Abono Apoio à Família: 1* RMMG: 785€ / 3* RMMG: 2355€ 
 
Relembra-se que a operação de atualização (em massa) do salário mínimo dos funcionários se encontra 
disponível nas opções de "Alterações Gerais" e "Operações Multi-Empresa" dos Utilitários. 

 
60440 18/01/2023 OFI Oficinas - Tasks Control - OR incorreta 

Ao selecionar manualmente uma OR no Tasks Control, digitando o cód. do técnico e depois o número da OR, 
caso essa OR fosse de um exercício anterior ao exercício atual, ou seja, não existe nenhuma OR com esse 
número no exercício atual, a aplicação conseguia encontrar a OR e apresentava corretamente a informação de 
resumo da OR, mas ao tentar consultar ou editar os detalhes da OR, a informação não era carregada 
corretamente, pois a aplicação estava a usar o exercício atual e por isso a OR não era encontrada. 

 
60445 18/01/2023 OFI Oficinas - Tasks Control - Registo de Tarefas em OR's do exercício anterior 

Ao selecionar manualmente uma OR no Tasks Control, digitando o cód. do técnico e depois o número da OR, 
caso essa OR fosse de um exercício anterior ao exercício atual, ou seja, não existe nenhuma OR com esse 
número no exercício atual, a aplicação apresentava a OR aberta com esse número e permitia iniciar a 
contagem de tempo numa tarefa, mas estava a gravar o registo de início da tarefa com o código do exercício 
atual em vez do exercício do movimento, fazendo com que, ao tentar fazer pausa ou terminar a tarefa, 
ocorresse um erro. 

 
60449 18/01/2023 POS Promoções - Inserir artigo por leitor de código de barras 



 Número Data Módulo Descrição 

Ao configurar promoções no backoffice, se os artigos da promoção fossem inseridos usando um leitor de 
código de barras, a aplicação não estava a resolver o código de barras lido, obrigando a inserir os artigos 
manualmente pelo seu código de artigo. 
 
O ERPv22 passa a resolver os códigos de barras lidos na grelha de 'Produtos', inserindo os respetivos artigos 
na definição das promoções, tal como fazia na v19. 
 
Esta funcionalidade foi ainda estendida à seleção de artigos na combo ou grelha de escalões, caso o objeto da 
promoção seja 'Artigo'. 

 
60509 18/01/2023 POS POS - Mudança de Utilizador dentro do POS não assume o novo utilizador e respetivas condições/permissões 

Em contexto POS com sessões de caixa individuais, ao mudar de utilizador através do botão "Mudar Utilizador" 
do POS, não estava a ser feita a comutação de sessão de caixa para a do novo utilizador, sendo usadas em vez 
disso as condições e permissões do utilizador que iniciou sessão no POS. 

 
60403 18/01/2023 POS POS \ Erro quando se altera o preço pelo botão de alteração de preço 

Se depois de alterar o preço de uma linha de artigo pelo botão de alterar preço, se tentasse lançar um novo 
artigo para o documento pelo leitor de cód. barras, o cód. barras não era resolvido pela aplicação, ficando a 
linha preenchida apenas com o código de barras e sem a restante informação, não sendo depois possível 
remover essa linha, obrigando a limpar o documento. 

 
60402 18/01/2023 POS POS Front-Office - Erro na impressão para porta paralela 

Após atualização para a versão 22, ao imprimir com uso de porta paralela dava a mensagem de erro: "ERRO: 
Operation will not work. Most likely the file will become too long or the handle was not opened to support 
synchronous io operations". 
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60397 18/01/2023 POS POS \ Vendas - Desconto Valor 

Se depois de lançar os artigos pretendidos num documento de venda, se tentasse atribuir um desconto em 
valor através do botão "Desconto Valor" da barra de botões, não era executa qualquer ação. 

 
60432 18/01/2023 POS POS GOURMET Mesas - Utilizador sem permissão de abrir mesas de outro Utilizador 

Os utilizadores que não têm permissão para abrir mesas de outros funcionários (e não sejam 
administradores/supervisores) passam a ter acesso às meses livres que não tenham pedidos/utilizador. 

 
60362 18/01/2023 POS POS \ Documentos gerados pelo POS com valores das linhas diferentes do valor resumo 

Caso o posto POS estivesse parametrizado para não agrupar linhas no lançamento e agrupar ao gravar, caso 
fossem lançadas para uma venda várias linhas com o mesmo artigo, dependendo dos arredondamentos 
envolvidos nas operações efetuadas, o movimento por vezes ficava com o valor total das linhas diferente do 
valor líquido do documento, originado diferenças de valores na descarga para a contabilidade desses 
movimentos. 

 
60348 18/01/2023 POS POS Front-Office\ Uso de visor de cliente com driver OLE POS - entrada na aplicação 

Caso no perfil de periféricos se tivesse configurado um visor por "OLEPOS", com um nome referente a um 
driver que já não estava em uso/inexistente, ao entrar no POS dava a mensagem de erro impeditiva: "A 
referência de objecto não foi definida como uma instância de um objecto" e ao dar "ok" na mensagem a 
aplicação era fechada. - 

 
60369 18/01/2023 POS POS | Agrupamento de linhas 

Tendo o posto configurado para agrupar artigos ao lançar, o POS não estava a respeitar a configuração, 
lançando os artigos sempre de forma individual. 
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60392 18/01/2023 POS POS \ Agrupamento de artigos com comentários 

Ao enviar artigos com comentários para o monitor de cozinha, a aplicação estava a agrupar os artigos 
independentemente de os comentários serem ou não idênticos, gerando confusão sobre que comentários se 
aplicavam a que quantidades. 
O processo foi corrigido por forma a que artigos idênticos apenas sejam agrupados caso tenham comentários 
idênticos. Caso os artigos tenham comentários distintos, estes não serão agrupados ao enviar para o monitor 
de cozinha. 

 
60389 18/01/2023 POS POS Front-Office - Tamanho das janelas / "Windows" com dimensionamento a 150% 

Quando o dimensionamento das aplicações configurado no "Windows" estava para 150%, o ecrã de vendas do 
POS ficava desproporcional e algumas janelas, como por exemplo, a de pagamentos, aparecia em grande parte 
cortada, não se conseguindo visualizar a totalidade do ecrã. 

 
60388 18/01/2023 POS POS Front-Office\ Vendas - documentos com muitas linhas / erro ao efetuar pagamento 

Caso o documento tivesse lançadas mais de 50 linhas, ao fazer pagamento dava a mensagem de erro: "Invalid 
row index:51 (must be between 0 and 49)". 

 
60271 18/01/2023 POS POS - Pedidos de Cozinha com texto inserido na descrição da linha seguinte 

Na v19 havia uma falha no POS que fazia com que linhas de texto inseridas no documento logo após uma 
linha de artigo fossem interpretadas como comentários do artigo e, por isso, fossem enviadas nos pedido de 
cozinha como tal. 
Na v22 essa falha foi corrigida. No entanto, havia utilizadores que usavam essa falha como uma forma de 
adicionar alguma descrição/observação aos pedidos à cozinha de forma expedita. 
 
Para ir de encontro à necessidade de quem usava esse procedimento para adicionar alguma 
descrição/observação manualmente aos pedidos, sem contudo replicar o erro anteriormente existente, foi 
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implementada uma nova forma de adicionar comentários livres às linhas de artigos que permitam ao utilizador 
adicionar comentários livres a enviar para a cozinha, de forma mais ágil do que aquela que existia até agora. 
Assim, foi implementado um novo comando "Inserir Comentário Livre", que pode ser adicionado à barra de 
botões do POS, ou invocado através de um botão no ecrã de lançamentos, ou ainda por clique prolongado 
sobre o campo 'Descrição' na linha vazia onde se pretende inserir o comentário, ou sobre a descrição do artigo 
da linha para a qual se pretende adicionar o comentário: 
- Ao invocar o comando com o cursor sobre uma linha vazia, o comentário vai ser associado ao artigo 
imediatamente acima dessa linha; 
- Ao invocar o comando com o cursor sobre uma linha de artigo, o comentário vai ser associado a esse artigo; 
- Ao invocar o comando com o cursor sobre uma linha de texto livre do documento, o comentário vai ser 
associado ao artigo imediatamente acima dessa linha; 
 
As linhas de texto livre inseridas por digitação direta no campo descrição, continuarão a ser linhas de texto do 
documento e, por isso, não serão enviadas para o monitor/impressora de cozinha. 
 
Foi também criada uma nova permissão para este comando, por defeito ativa, em POS FrontOffice \ Geral \ 
Inserir Comentário Livre 

 
60264 18/01/2023 STD AutoGest Stands\ Tabelas ISV - Atualização das tabelas de cálculo do ISV 2023 | Portugal 

Atualizadas as taxas do Imposto Sobre Veículos (ISV) de acordo com a Lei de Orçamento de Estado 2023 (Lei 
n.º 24-D/2022, de 30 de dezembro de 2022), a aplicar a partir de 1 de janeiro de 2023. 
Foram alteradas todas as tabelas - A, B e C, tendo sido mantidos os escalões e as percentagens de desconto 
por tipo de veículo fiscal a aplicar ao valor de ISV final. 
 
Para empresas existentes, a atualização das tabelas é efetuada automaticamente pelo processo de atualização 
de dados. 
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60378 18/01/2023 SUITE Suite\ Night Audit - fuso horário diferente de Lisboa / erro ao executar a operação 

Caso o fuso horário em uso seja diferente do de Lisboa/Londres, ao aceder à operação de "Night Audit" 
apresentava uma mensagem de erro relacionada com datas que impedia a sua execução. 

 
60442 18/01/2023 SUITE Suite | Hospede com Entidade Associada 

Ao atribuir a uma reserva um hóspede com entidade associada, e respondendo 'sim' a alterar para uma reserva 
de entidade, a reserva não estava a assumir as regras de faturação da entidade e, consequentemente, ao 
faturar a reserva, a conta era emitida em nome do hóspede em vez da entidade. 

 
60344 22/12/2022 COMERCIAL Tabelas\ Artigos\ Editar Artigos - artigos compostos / erro ao apagar linha de componente 

Na edição de um artigo composto (de inventário ou transformação), ao remover uma linha na grelha de 
componentes dava o erro: 
"Método não encontrado: 'System.Collections.Generic.IReadOnlyList`1". 

 
60374 22/12/2022 OFI Oficinas / APV\ Emissão de documentos - Reports vazios 

Ao emitir os diferentes documentos de Oficinas/APV, com base em report "rdl", estes estavam sempre a 
aparecer em branco, sem qualquer informação. 

 
60206 21/12/2022 ADM/PLT ADM|PLT \ sistema com duas empresas - erro na consulta de tabela 

Corrigido o erro que ocorria quando o sistema tinha duas empresas e ao abrir uma destas empresas, 
mantendo-a aberta, depois em uma nova janela do ERP, abrir a outra empresa, mas depois fechar este segundo 
ERP, porém deixando aberto o primeiro. Sempre que a máquina entrava em hibernação, ao ligar a esta 
máquina novamente, era observado que no ERP que havia ficado aberto, na tabela Funcionários, era exibido os 
funcionários da empresa que foi fechada. 
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60336 21/12/2022 ADM/PLT BackOffice/POS Front-Office\ Vendas /Encomendas - promoções "extensas" / lentidão no lançamento de novas 
linhas 

Quando existiam promoções extensas que continham muitas linhas de promoção (na ordem das dezenas de 
milhar), ao adicionar uma nova linha em encomendas existentes ou no lançamento do primeiro artigo em 
novas encomendas ou vendas, o lançar do artigo para as linhas do documento estava muito demorado, pelo 
que foi efetuada uma revisão ao processo de "carregamento" das promoções para reduzir significativamente o 
tempo de obtenção da informação necessária para o lançamento dos artigos nos documentos. 
De igual forma, foi reduzido o tempo de acesso à edição dos registos da tabela de promoções, que se tornava 
mais lento no caso acima referido de promoções com muitas linhas. 

 
60323 21/12/2022 COMERCIAL Comercial\ Documentos Eletrónicos via EDI - Envio de documentos de vendas / exportação dos campos 

adicionais de cabeçalho 

Em alguns cenários o envio de documento de vendas que tivessem campos adicionais de cabeçalho estava a 
provocar um erro impeditivo do mesmo. 
Dado que a inclusão dos campos adicionais não é um requisito obrigatório para o envio, a exportação dos 
campos adicionais, quer de cabeçalho quer das linhas, passou a ser opcional. 
Para tal foram disponibilizadas duas novas opções na ficha do cliente - "Exportar Campos Adicionais do 
Cabeçalho" e "Exportar Campos Adicionais das Linhas", de forma a se poder configurar os campos que se quer 
exportar, com o seguinte comportamento: 
- em empresas com comunicação por cliente local, as opções são editáveis e os campos são exportados 
consoante as opções que estão ativas. 
Neste caso, a atualização de dados irá colocar por defeito, apenas a opção de exportar os campos adicionais 
das linhas como ativa. 
- em empresas com comunicação por web service (YET), as opções não ficam editáveis porque são sempre 
exportados os campos adicionais de cabeçalho e das linhas. 
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60342 21/12/2022 COMERCIAL Comercial - Gravação de documentos assinados digitalmente e envio automático de email muito lenta 

Ao gravar documentos de vendas encomendas ou liquidações, assinados digitalmente (com certificado digital 
qualificado), tendo o envio de email automático selecionado no tipo de documento, o ERP ficava "bloqueado" 
até que fosse enviado o email. 
 
O envio de documentos assinados digitalmente passou a ser efetuado em background, tal como já acontecia 
para os documentos não assinados, libertando o ERP logo que o documento se encontre gravado, em vez de 
ficar à espera que o email seja enviado. 

 
60341 21/12/2022 COMERCIAL Documentos Eletrónicos via EDI | Vendas\ Utilitários\ E-Factura - Verificação de Documentos - Erro no envio de 

documentos eletrónicos 

No utilitário de verificação do envio de documentos, ao fazer o envio de documentos eletrónicos, por vezes 
apresentava a mensagem de erro "99999 - Não é possível associar o objecto do tipo 'System.DBNull' ao tipo 
'System.String'.". 

 
60360 21/12/2022 eMOBILE eMobile | Erro ao descarregar PDF 

Após a atualização para a ultima versão do E-Mobile(22.163) o cliente não conseguia descarregar os PDFs - a 
aplicação encerrava nesse momento e não descarregava o PDF. 
Constatou-se que isso se deve a uma falha na gestão de Notificações, que ocorre no Android 12 ou superior 
para Apps segmentadas para API 31. - Para resolver o problema, os utilizadores que já instalaram a App 
eMobile 22.163, descarregada até 21/12/2022, devem removê-la do dispositivo, e descarregar novamente o 
Apk com a retificação do problema, através do 
url: https://emobile.eticadata.com/app/version/apk/emobile_22.163.apk . 

 
60314 21/12/2022 GRH Recursos Humanos \ Mapas Oficiais \ Mapa ADSE - Pré-visualizar sem informação 

Após gravar as linhas na janela do Mapa ADSE e pré-visualizar, não era apresentada qualquer informação. 

https://emobile.eticadata.com/app/version/apk/emobile_22.163.apk


 Número Data Módulo Descrição 
 

60351 21/12/2022 POS POS \ Front Office - Alteração da linha de preço 

Após lançar um artigo para a linha, caso fosse selecionada outra linha de preço, por invocação do caractere "*" 
(asterisco), apesar de o valor total de linha ficar correto, o total do documento não era atualizado. 
 
Ao aceder à janela de pagamento, o total proposto para pagar também não ficava atualizado. O documento 
gravado ficava correto, embora incoerente com o valor inicialmente apresentado para pagar que estava errado. 
 
Reforça-se a ideia que o problema apenas ocorria ao alterar preço apenas pela função de seleção de linha de 
preço, porque por qualquer outra forma os valores ficavam corretamente atualizados. 

 
60063 16/12/2022 ADM/PLT Admin - Customização - Gestão de Customizações - Associar Itens 

Ao 'Associar Itens' numa Nova Customização, caso a base de dados em causa tivesse um número considerável 
de campos adicionais, tal que fosse necessário apresentar a barra de scroll vertical, ao navegar nos campos 
adicionais disponíveis com o scroll, este não permitia ir até ao final da lista e visualizar ou associar os item das 
últimas tabelas da lista. 

 
60005 16/12/2022 ADM/PLT POS \ Front Office - Operações customizáveis 

Ao compilar as operações customizáveis dava sempre um aviso "BC42353 - (104) : warning BC42353: Function 
'DoEvent' doesn't return a value on all code path. Are you missing a'Return' statment?". O problema foi 
corrigido em conformidade. 

 
59838 16/12/2022 ADM/PLT Tabelas\ Artigos\ Editar Artigos - alteração de campos adicionais na linha de preço 

Tendo definido um evento associado à ação de alteração da linha de preço, ao regravar uma ficha de artigo 
com alteração de uma informação num campo adicional de uma linha de preços, por vezes ocorria o erro 
impeditivo: "O registo foi alterado por outro utilizador". 
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59716 16/12/2022 ADM/PLT ADM/PLT \ Campos Adicionais - Alterar tipo de dados de Bit para Inteiro 

Ao efetuar uma alteração do tipo de dados bit para inteiro, apesar de aparentar a alteração como bem 
sucedida, na base de dados o campo não ficava alterado.  

 
59393 16/12/2022 ADM/PLT Integrador Off-Line\ Exportação - erro impeditivo com idioma inglês 

Quando o idioma do utilizador que estava a executar o perfil de exportação era o inglês ("EN-GB") ocorria o 
erro impeditivo: "99999 - 't is an unexpected token. Expecting white space". 

 
60299 16/12/2022 ADM/PLT ADM/PLT \ Apresentação do nome da empresa nos mapas 

Em algumas empresas, os mapas de análise emitidos em ".rpt", não apresentavam o nome da empresa. 
 
O problema ocorria em empresas criadas pela V22 ou empresas atualizadas da V19 que tivessem a 
configuração, entretanto descontinuada, para não imprimir o nome da empresa nos documentos. 

 
60291 16/12/2022 ADM/PLT Licenciamento - Atualização da licença por agendamento 

O processo de atualização da licença por agendamento não estava a funcionar, tendo a situação sido corrigida 
em conformidade. 

 
60244 16/12/2022 ADM/PLT WebAdmin \ Aplicação manual do Update 

Devido a uma alteração da página do Administrador Web, o processo de aplicação manual do update ficou com 
um comportamento adverso pelo que desde já se alerta para o seguinte: 
- Após concluir a instalação do update, se nesse momento proceder à atualização do sistema e das base de 
dados da empresa, após clicar, o botão de atualização mantém-se ativo, além disso, a página mantém-se sem 
refrescar, dando ideia que a ação de atualização não foi iniciada, apesar do procedimento estar em curso. 
Este comportamento pode levar a que os utilizadores voltem a clicar no botão, situação que poderá originar a 
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apresentação de erros de atualização, uma vez que o processo está a ser repetido. 
 
O que fazer? 
Refrescar a página clicando em Ctrl + F5 e proceder à atualização normalmente, ou 
 
- Se clicou no botão para atualizar sem refrescar a página, deve aguardar algum tempo, de modo a assegurar-
se que a atualização finalizou. Depois proceder ao refrescamento da página. 
 
Nota: A atualização efetuada através da "etistore" está com o comportamento esperado. 

 
60208 16/12/2022 ADM/PLT Servidor de proteções - Postos deixavam de aceder ao ERP 

Por vezes ocorria que o servidor de proteções deixava de "responder" aos postos, impedindo-os de entrar na 
aplicação, dando uma mensagem a indicar que não tinham licença para aceder à aplicação. 
Apenas o posto onde estava instalado o servidor de proteções continuava a funcionar. 

 
60196 16/12/2022 ADM/PLT ADM/PLT - WebAdmin \ Criação de Empresa (AO) 

Após criar uma nova empresa pelo WebAdmin, ao entrar na empresa estava a ser apresentada indevidamente a 
janela do assistente de configuração SAF-T(AO). 

 
60181 16/12/2022 ADM/PLT ADM/PLT - Problema com a ativação do Eticadata V22 apenas com módulo do SUITE 

Corrigido o erro que ocorria ao tentar licenciar um sistema, quando a licença em questão apenas contivesse o 
módulo do SUITE. 

 
60179 16/12/2022 ADM/PLT Admin / Plt | Servidor de proteções - Não foi possível validar a chave de proteção 

Por vezes, após licenciar a aplicação em sistemas sem serviço de internet operacional, seja por falha do serviço 
seja por não existir uma subscrição do mesmo, era emitida a mensagem impeditiva "Não foi possível validar a 
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chave de protecção. Não foi possível encontrar a chave (Nenhuma ligação pode ser feita porque o computador 
de destino as recusou ativamente 127.0.0.1:2200. )!". 
Este comportamento não era o esperado, pois desde que a licença esteja ativa, não é obrigatório a existência 
de um serviço de internet operacional. 

 
60160 16/12/2022 ADM/PLT ADMP/PLT \ Consultas personalizadas - Entidade artigo 

Nas consultas com entidade artigo, ao fazer duplo clique para editar a tabela de artigos, era gerado o erro: "A 
referência de um objeto não definida como instância do objeto", tendo a situação sido corrigida em 
conformidade. 

 
60121 16/12/2022 ADM/PLT Comercial \ Contratos - Campos adicionais 

Os contratos não estavam a disponibilizar os campos adicionais nas linhas. 
 

60130 16/12/2022 APV ADM/PLT \ Customização - Eventos desencadeados noutros locais 

Tendo um evento na entidade "Clientes" associado à ação "Novo Registo", este evento estava a ser 
desencadeado noutras janelas/operações. A Saber: 
- Janelas de movimentos de APV ou de Oficinas e o operador remove a associação a um cliente de ficha 
(remove Cliente ou associa a uma entidade genérica - NIF) 
- Janelas de movimentos de APV ou de Oficinas e o operador tenta aceder à direção alternativa do cliente e 
este não foi indicado (via link). 
- Ao faturar a OR para entidade Interna nos movimentos de entrega. 

 
59880 16/12/2022 APV APV | Pedido de apoio - Criar atividade do tipo tarefa 

Corrigido o erro que ocorria ao criar atividade do tipo tarefa, a partir de um pedido de apoio, pois esta ação 
bloqueava o ERP. 
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59363 16/12/2022 ARC AutoGest \ Processos RAC - impedir a alteração do Preço Unitario. 

Foram criadas permissões de grupos/utilizadores para possibilitar a restrição de alteração do preço unitário 
nos processos Rent-A-Car, a saber: 
 
1 - Permissão "BackOffice \ Movimentos \ Geral \ Alterar Preços de Venda" 
- Em caso de não ter esta permissão, bloqueia as colunas da grelha, no separador A Faturar: Pr. Unit. Com/Iva, 
Desc1, Desc2, Desc3, Desc.Unit, Desc.Total e Cod.Taxa.IVA. 
 
2 - Permissão "BackOffice \ Movimentos \ Geral \ Alterar Linhas de Preços" 
- Em caso de não ter esta permissão, não apresenta na coluna :Pr. Unit. Com/Iva painel de seleção de linhas de 
preços de venda. 
 
3 - Permissão "BackOffice \ Movimentos \ Geral \ Ignorar Margem de Lucro Mínima" 
- Sem esta permissão, caso o artigo esteja associado à uma família que possui a opção selecionada “Limitar 
vendas por margem de lucro”, ao tentar faturar um processo RAC é emitida mensagem de impedimento “O 
Preço de Venda Líquido do Artigo não pode ser inferior XXXX. Sendo o XXXX o valor calculado a partir dos 
valores definidos no artigo. 
 
NOTA: Não se aplica a linhas Automáticas ou a linhas que já se encontram em documentos de venda. 
- Podem ser utilizados os seguintes métodos ou funções da API: 
 
A) ProcessoRAC.IsMarginValid(LineNumber As Integer) As Boolean 
- verifica se a linha de faturar com o número x (Base 1) satisfaz a condição de margem válida 
 
B) ProcessoRAC.RefreshManualBillingLines(payerType As eTpPagadorRAC) 
- recalcula a informação de venda de todas as linhas manuais de determinado tipo de pagador (também 
atualiza a informação de "Margens Válidas") 
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C) ProcessoRAC_Facturar.CalculaValores(CalcParcial As Boolean, ValidaMargemMinima As Boolean, ByRef 
MargemEValida As Boolean) As Boolean 
- Para efetuar o CalculoValores com a indicação de fx[ValidaMargemMinima || MargemEValida] 
-- (param) ValidaMargemMinima: permite indicar que se aplicar a verificação de margem mínima 
-- (param) MargemEValida (out): indica se a margem obtida é válida ou não 
-- (result) CalculaValores: 'Verdadeiro' se a margem é válida ou se o utilizador escolheu manter a margem tal 
como está (se tem permissão para ignorar margens inválidas) 
 
D) ProcessoRAC_Facturar.SetInfoPrecoUnitario(NewValue As Double, OldValue As Double, ByRef MarginIsValid 
As Boolean) 
- Permite aplicar o novo preço (NewValue) à linha a faturar, caso não satisfaça a condição de Margem mínima, 
aplica o preço de recurso (OldValue) 
-- (param) MarginIsValid (out): indica se a margem obtida é válida ou não. 

 
59006 16/12/2022 COMERCIAL Comercial \ Vendas - Pesquisa de cliente por NIF está a considerar também cliente inativos 

Corrigido o erro que estava a ocorrer na venda, pois estava a permitir a indicação de um cliente inativo no 
registo de venda. Portanto, na Pesquisa Entidades (botão com 3 pontinhos), quando for feita pelo Nr. 
Contribuinte e caso haja dois ou mais clientes com mesmo NIF, ao confirmar a pesquisa, o ERP passou a 
considerar o cliente ativo com o menor código. 

 
58854 16/12/2022 COMERCIAL Consultas\ Consultas Diversas\ Conta Corrente\ Documentos pendentes - edição de documento de liquidação 

Nas consultas referentes aos documentos pendentes de fornecedores/clientes, ao editar um documento de 
liquidação, caso se tratasse de uma liquidação por conta, abria indevidamente e posicionava-se na janela de 
compras/vendas, em vez de se posicionar na janela de liquidações. 

 
58767 16/12/2022 COMERCIAL Comercial\ Encomendas de Clientes - alteração de entidade / dados de intrastat 
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Numa encomenda, caso se indicasse primeiramente um cliente configurado para "Intrastat", e de seguida fosse 
alterado para um cliente sem essa configuração, após gravar a encomenda verificava-se que no cabeçalho da 
mesma tinha ficado indevidamente gravada a informação do código do país de "Intrastat" do primeiro cliente 
indicado na encomenda. 

 
58698 16/12/2022 COMERCIAL Encomenda de Armazéns - Envio de e-mail ao pré-visualizar/imprimir 

Quando o documento de encomenda de armazéns estava configurado para enviar por e-mail ao gravar e ao pré 
visualizar/imprimir, quando se fazia a pré-visualização ou a impressão dava o erro: "99999 - Incorret syntax 
near the keyword 'WITH'." 

 
58501 16/12/2022 COMERCIAL Comercial \ Reimpressão de documentos - erro quando o número formatado excede 20 caracteres 

Na reimpressão de documentos, quando o formato do número do documento (definido na Secção por tipo de 
documento) ultrapassa 20 caracteres deixou de apresentar a mensagem “Para o filtro selecionado não existem 
documentos para reimprimir”. 

 
59853 16/12/2022 COMERCIAL Compras\ Introdução de Compras - Função Copiar Linhas (Ctrl + C) 

Ocorria o erro "Indice fora da matriz..." ao copiar linhas através do comando (Ctrl + C)" se das linhas 
selecionadas estivesse uma linha vazia. 

 
59783 16/12/2022 COMERCIAL Base\ Tabelas\ Documentos\ Editar Tipos de Documentos de Venda / Compra - SAF-T / ID Doc. 

Caso fosse usada a função de duplicar registo, a aplicação mantinha o valor do campo "ID Doc." do registo 
origem, originando impedimento de gravação por chave duplicada. 
 
Assim, para este campo passou a ser sugerido o valor maior + 1 do campo ID (campo interno). 
 
O mesmo tratamento passou a ser feito no caso de um novo registo.  
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59893 16/12/2022 COMERCIAL Comercial \ Financeira\ Liquidações \ Valores por conta - Retenção de Imposto IRS/IRC. 

Estavam a surgir valores errados no valor da liquidação, caso o documento fizesse retenção e gerasse um valor 
por conta. 
 
Por falha o processo estava a permitir efetuar esse tipo de liquidações, pelo que deixará de ser permitido gerar 
valores por conta em liquidações que façam retenção de imposto. Essa operação terá de ser feita através dos 
adiantamentos. 

 
59891 16/12/2022 COMERCIAL Tabelas \ Categorias - Remover Registo 

Estando posicionado na categoria pretendida, ao selecionar o botão "Remover Registo" e confirmar a 
mensagem de remoção de registo, esta não era removida nem apresentava qualquer mensagem de erro. 
O problema ocorria porque a categoria tinha parâmetros de ligação à contabilidade, pelo que passou a ser 
viabilizada a eliminação dos registos nestas circunstâncias. 

 
59642 16/12/2022 COMERCIAL Comercial \ Encomendas - Integração de encomendas com linhas de acerto 

Ao integrar encomendas com linha de acertos, pela opção de gerar\integrar documento, a encomenda não 
aparecia disponível para satisfazer. 

 
59288 16/12/2022 COMERCIAL Base\ Utilitários\ Diagnóstico de Descarga para Contabilidade - contas dispensadas de retenção 

No diagnóstico de descarga para a contabilidade, caso o movimento contivesse uma conta dispensada de 
retenção de IRS/IRC (ou isenta) sem ter o NIF atribuído, o movimento não estava a aparecer assinalado com 
anomalia, sendo necessário editá-lo para verificar o problema. 

 
59258 16/12/2022 COMERCIAL Vendas\ Introdução de Vendas - conversão de "WorkingDocuments" / Controlo de documentos comunicados 
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Ao efetuar a conversão sem anulação de um documento de venda de tipo "working document", se o 
documento de origem já tivesse sido comunicado à AT, estava indevidamente a apresentar a mensagem de 
que o documento já tinha sido comunicado e caso se prosseguisse ficaria assinalado para voltar a ser 
comunicado. 
Na conversão de documentos, de tipo "WorkingDocuments" ou "MovmentOfGoods", deixou de ser efetuada a 
validação da data de comunicação à AT. 

 
59203 16/12/2022 COMERCIAL Vendas\ Outras Operações\ POS\ Fecho de Caixa - Sessão em edição / comissões de vendedores liquidadas 

Tendo comissões geradas pelo fecho de caixa, caso se colocasse em edição uma sessão que tivesse originado 
comissões liquidadas depois do fecho, após retirar a edição e gravar, essas comissões eram colocadas 
indevidamente como pendentes e ficavam novamente disponíveis para liquidação/pagamento. 
Quando existem comissões já pagas, o fecho de caixa da sessão onde as comissões foram geradas passou a 
ficar bloqueado com a indicação de comissões liquidadas e consequentemente indisponível para edição. 

 
60025 16/12/2022 COMERCIAL Comercial \ Stocks \ Mapa Análise de Stocks - Tipo Saídas / Entradas 

Ao emitir o mapa análise de stocks para os tipos "Entradas" ou "Saídas" não estavam a ser calculados 
corretamente os dados, apresentando apenas alguns artigos e sem quantidades. 

 
60012 16/12/2022 COMERCIAL Comercial \ Tesouraria \ Mapa Idade de Saldos - Pendentes à Data 

Ao emitir o Mapa de Idade de Saldos, caso fosse selecionada a opção "Pendentes à Data", ocorria o erro: 
"Não foi possível encontrar o campo 'strCodExercicio'! Será necessário validar se a versão da base de dados é 
correcta!" 

 
60009 16/12/2022 COMERCIAL Stocks\ Recálculo de Stocks e Custos - Inventários com a mesma data de acerto de stocks 

Caso existissem dois (ou mais) inventários com a mesma data de acerto, para o mesmo artigo, o recálculo de 
stocks processava as linhas de "reset" do stock (linhas para "zerar" o stock) dos inventários posteriores ao 
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primeiro processado, sempre valorizadas a zero. 
Embora não seja recomendável ter inventários distintos, com o mesmo "tuplo" de artigos e igual data de acerto 
de stocks (facto alertado pelo ERP), no recálculo as linhas de "reset" dos inventários posteriores ao primeiro, 
passaram a ser movimentadas ao custo resultante do inventário imediatamente anterior. 
O mapa de extratos de movimentos de stock, com agrupamento por artigo ou por artigo/lote, foi também 
ajustado, de forma a apresentar os movimentos pela mesma ordem com que são processados pelo recálculo, e 
assim evidenciar a sequência que gerou os custos processados. 

 
60090 16/12/2022 COMERCIAL Produções - Alterar Folha de Obra associada quando esta já se encontra fechada 

Ao alterar a folha de obra associada a uma entrada de produção, caso a folha de obra inicialmente associada à 
produção já se encontrasse fechada, apesar de as quantidades da mesma estarem a ser devolvidas ao campo 'a 
produzir', a folha de obra mantinha-se fechada. 
 
O processo foi retificado e, nestas circunstâncias, a folha de obra original volta a ser reaberta, com as 
quantidades pendentes correspondentes às da produção cuja associação à folha de obra foi removida. 

 
60058 16/12/2022 COMERCIAL Comercial \ Tesouraria \ Mapa de Movimentos Previstos - Saldo inicial errado 

Quando não existem movimentos previstos de tesouraria em data anterior à data indicada, na consulta de 
movimentos previstos, o campo Saldo Anterior apresentava erradamente o saldo final do período analisado. 

 
60117 16/12/2022 COMERCIAL Financeira \ Tesouraria \ Transferência Bancárias - Transferências já efetuadas 

Ao fazer a transferência bancária de um pagamento a fornecedor com o tipo de movimento pagamento do tipo 
transferência e gerar ficheiro, o movimento não ficava com indicação de transferência efetuada (não ficava 
assinalada a coluna "Transf."). 

 
60125 16/12/2022 COMERCIAL Comercial \ Janelas de emissão de documentos - Ocultar colunas 
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Em algumas janelas de movimentos, por exemplo, Encomendas, se fossem removidas da grelha as colunas de 
"isenção IVA" e "isenção IVA Cod. Oficial", após fechar a janela, estas voltavam a surgir na janela. 
Este problema apenas ocorria com as colunas relacionadas com impostos e retenções. 

 
60102 16/12/2022 COMERCIAL Novos layouts de documentos - Reajustamento dos campos 

Ajustados os tamanhos dos campos da área de detalhe de alguns dos reports .rpt e .rdl disponibilizados de 
base. 
Os reports atualizados foram os seguintes: 
- VNDDocumento.rdl 
- VNDDocumento.rpt, 
- ENCVNDDocumento.rdl , 
- ENCVNDDocumento.rpt . 

 
60099 16/12/2022 COMERCIAL SAF-T (CV) - Formato do numerador dos documentos relevantes fiscalmente - Cabo Verde 

Tendo em vista a preparação de infraestrutura de suporte à emissão do SAF-T (CV) nos termos da Portaria n.º 
47/2021, de 7 de Outubro, o formato de numeração dos documentos com relevância fiscal sofreu uma nova 
alteração. 
 
Deste modo, os novos exercícios passarão a assumir o formato "!DOC!/!IDDOC!!SECC!/#" em vez de 
"!DOC!!SECC!/#" (sem aspas). 
Como mero exemplo, passaremos a ter como número "FACT/1SEC123/1" ou "FACT/1SEC1/1" (se for o primeiro 
exercício), em vez de "FACTSEC123/1" ou "FACTSEC1/1" (se for o primeiro exercício). 
 
É, pois, desejável com os utilizadores possam ter esta atualização instalada, para que em 2023 possuam emitir 
os documentos com este novo formato de numeração. 

 
60197 16/12/2022 COMERCIAL Comercial\ Encomendas a fornecedor - aplicação indevida de promoções 
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Nas encomendas a fornecedores, se o artigo tivesse uma promoção de venda ativa, para novo preço ou de 
desconto, estava indevidamente a aplicar essa promoção ao lançar o artigo. 

 
60147 16/12/2022 COMERCIAL Comercial \ Tesouraria - Reconciliação de movimentos 

Na reconciliação de movimentos de tesouraria, se tiver uma reconciliação gravada p.e. "de "16/12/2022 até: 
31/12/2022", ao clicar no botão "novo registo" e de seguida clicar em último registo, a data da reconciliação 
aparecia "de 31/12/2022 até 31/12/2022", quando seria esperado "de 16/12/2022 até: 31/12/2022". 
 
O problema apenas ocorria, se a última reconciliação tivesse a data do período Até: "31/12/2022". 

 
60184 16/12/2022 COMERCIAL Tesouraria / Contabilidade\ Reconciliação de movimentos\ Reconciliação automática - critérios a aplicar 

A reconciliação automática passou a ser efetuada tendo em conta a conjugação de todos os critérios 
assinalados para aplicar. 
Assim sendo, só será feita a correspondência entre os movimentos que respeitarem todos os critérios definidos 
e respetiva tolerância. 

 
60183 16/12/2022 COMERCIAL Compras\ Produções - edição de produção / pesquisa de artigos componentes 

Logo após a abertura da janela e posicionamento numa produção existente, para o primeiro composto da 
produção, se na grelha de componentes fosse invocada a pesquisa de artigos numa nova linha, estavam a ser 
mostrados alguns artigos, em vez de mostrar todos os artigos existentes. 

 
60172 16/12/2022 COMERCIAL Compras \ Documentos de Compras - Registo de documentos sem formato de numerador - Validação de 

documento duplicado | Angola 

Ao gravar um documento de compras que não contivesse formatação na numeração e já existisse o mesmo 
número registado noutra secção, era apresentada a mensagem impeditiva "Já existe um documento ... com a 
mesma chave SAF-T AO (1)". 
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O problema ocorria porque estes documentos estavam a ser gravados na tabela "Tbl_SAFT_UniqueKey" que 
apenas devia conter documentos elegíveis para a exportação SAF-T (AO) com exceção dos documentos de 
compras. 

 
60169 16/12/2022 COMERCIAL Comercial\ Documentos Eletrónicos via EDI - Envio de documentos de vendas com campos adicionais 

No envio de documentos eletrónicos de vendas, com comunicação por cliente local, não estavam a ser 
passados os campos adicionais, quer fossem de cabeçalho ou das linhas. 

 
60178 16/12/2022 COMERCIAL Compras\ Inventários\ Contagens - Importação de linhas de periféricos / artigos já existentes 

Quando se importava um ficheiro, pela opção "importar linhas de periféricos", para uma contagem que 
continha artigos existentes no ficheiro, não estava a dar a mensagem de aviso de linha existente na contagem 
para questionar se pretendia adicionar a quantidade, e somava sempre a quantidade 1 à linha existente desses 
artigos, ignorando as quantidades que vinham no ficheiro. 

 
60249 16/12/2022 COMERCIAL Comercial \ Liquidações - Regravação de um liquidação por conta com cliente consumidor final | Angola 

Ao regravar uma liquidação com valor por conta, respeitante a um cliente tipificado como "CONSUMIDOR 
FINAL" ocorria a mensagem impeditiva para preencher o número de contribuinte. 
O problema ocorria apenas na realidade de Angola, em que o campo strcvdContribuinte ficava vazio, situação 
que impedia a ação pretendida.  

 
60247 16/12/2022 COMERCIAL Tabelas \ Comercial \ Promoções - Inserção de artigos com o caractere "&" no código 

Caso existissem artigos em que o código de artigo contivesse o caractere "&", não esteva a ser possível lançá-
los para a grelha, impedindo de serem configuráveis para promoções. 

 
60281 16/12/2022 COMERCIAL Base \ Comunicação dos elementos das faturas à AT - "Versão IE a descontinuar" 
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Alguns utilizadores estavam a receber comunicados do Portal das Finanças a informar que os elementos das 
faturas haviam sido comunicados com a "versão IE a descontinuar", apesar de estar a ser usada a opção no 
eticadata ERP, para comunicar os elementos das faturas. 
 
Para o efeito, procedeu-se à atualização do ficheiro JAR. Esta atualização é efetuada de forma online pelo que 
não requer atualização do eticadata ERP. 

 
60308 16/12/2022 COMERCIAL POS Front-Office\ Movimentos - melhoria ao nível da gravação 

Em empresas com grande volume de dados no que respeita aos movimentos gerados no POS, a gravação dos 
diferentes movimentos (tais como caixa, vendas, encomendas, liquidações) tornava-se demorada, pelo que foi 
efetuada uma melhoria de "performance", de forma a reduzir significativamente o tempo de gravação dos 
mesmos. 

 
60228 16/12/2022 CRM CRM - Integração do CRM com o Outlook - Integrar através do Exchange online - OAuth Utilizador 

O ERP passa a disponibilizar autenticação por OAuth por utilizador na integração do CRM com o Outlook 
através do Exchange online. 
 
Com este tipo de autenticação configurado, o utilizador terá que se autenticar com as credenciais do microsoft 
exchange ao entrar no ERP ou quando o seu token expirar e não for possível efetuar a sua renovação 
automática. 
 
Com esta configuração, o ERP passa a apresentar no seu canto inferior direito, na barra de estado, um novo 
ícone da ligação exchange, que identificará o estado atual da ligação através da sua cor: 
- vermelho: a ligação não se encontra ativa - não é possível interagir com o exchange online, p.e., enviar 
emails; 
- azul: ligação ativa; 
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O icon/botão do exchange no canto inferior direito serve também para fazer login/logout a pedido, i.e., ao 
clicar no mesmo, caso haja uma ligação ativa esta será terminada e será lançado o pop-up de autenticação 
para poder estabelecer uma nova ligação. 
 
Clique aqui para obter informação para efetuar registo no Azure para permitir utilização das funcionalidades 
do Exchange com autenticação OAUTH. 

 
59106 16/12/2022 CRM CRM - Sites HTTPS - Integrar diretamente com o Outlook - Categorias 

Quando no "Gestor de Serviços de Informação Internet (IIS)", o site do serviço para o ERP está configurado com 
enlace para HTTPS e quando a configuração do ERP está para "Integrar diretamente com o Outlook", ao editar 
a tabela de "Categorias" do CRM através da aplicação Desktop, o carregamento da janela não era concluído. 

 
59907 16/12/2022 CRM CRM - Outlook Office 365 - Add-in Outlook - Controlos / Tipo de Atividade 

Tendo uma empresa configurada para integrar diretamente com o Outlook via Add-in Outlook, caso fosse 
aberta uma janela com um email recebido, ao controlar uma outra atividade no Outlook sem fechar a janela do 
email, p.e., editar e controlar um compromisso no calendário do Outlook, a natureza da mensagem de email 
estava a ser alterada, herdando a do compromisso entretanto editado, passando a combo dos tipos de 
atividades a listar os tipos da última natureza aberta em vez dos tipos da natureza "Email". 

 
59343 16/12/2022 CRM CRM | Microsoft Outlook - Controlar Atividade - Atividade é criada no ERP com a data "01/01/4501". 

No caso de um utilizador estar a compor um Email no Outlook e, ainda antes de enviar o Email, clicasse para 
"Controlar Atividade" para que o Email fosse enviado já com o id de CRM, como na atividade no CRM é 
colocada data de envio, que nesse instante ainda não existe, a atividade era criada no ERP com a data 
"01/01/4501". 
 
Neste cenário, ao tentar "Controlar Atividade" antes de enviar, passa a ser apresentada uma mensagem 
indicando que "É necessário gravar antes de efetuar esta operação!". 

https://static.eticadata.com/fixs/CRM-OAuth%20Exchange.pdf
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Se o utilizador gravar o racunho e voltar a clicar para "Controlar Atividade", o id já será atribuído e a atividade 
criada com a data/hora corretas. 

 
59384 16/12/2022 CTE Colômbia | Contabilidade\ Parametrizações/Apuramento de Resultados - apresentação da janela sem conter 

planos operacionais 

Quando não se encontrava ativada, na configuração do exercício (na ficha de empresa), a opção de usar planos 
operacionais, as janelas de apuramento de resultados e de parametrização do apuramento estavam a surgir 
com a barra de seleção da opção de apuramento de resultados ou de encerramento de contas de terceiros, 
sobre a grelha de contas, dificultando o correto preenchimento da mesma. 

 
59982 16/12/2022 CTE Contabilidade\ Utilitários\ Gerar/Alterar Contas de Terceiros - novas contas de entidades com nome extenso 

Caso existissem entidades de ficha cujo nome fosse extenso - com mais de cinquenta caracteres, ao tentar 
criar novas contas para essas entidades dava o erro impeditivo: "99999 - String or binary data would be 
truncated". 
No cenário acima descrito, as novas contas passaram a ser criadas com a descrição correspondente aos 
(primeiros) cinquenta caracteres do nome da entidade. - 

 
60236 16/12/2022 CTE Contabilidade\ Reconciliação de movimentos - criação de movimento a partir do extrato 

Quando a partir da janela de reconciliação bancária se criava e gravava um movimento a partir do extrato, ao 
fazer um novo movimento de seguida, já na janela de introdução de lançamentos, caso se alterasse o diário 
estava indevidamente a aparecer uma linha preenchida com os dados vindo do movimento do extrato gravado 
anteriormente. 
 
Nota: Ao efetuar um novo movimento contabilístico, é sempre sugerido o diário por defeito guardado por 
utilizador, com base no último lançamento gravado pelo mesmo. 
Acontece que, caso o utilizador nunca tenha gravado movimentos, não tem nenhum diário para atribuir, o que 
faz na janela de lançamentos invocada pela reconciliação, o diário apareça por preencher. Nesse caso o 
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utilizador tem de selecionar um diário, para que a informação da linha que vem do extrato seja preenchida na 
grelha de movimentos. 

 
60176 16/12/2022 CTE Contabilidade\ Utilitários\ Importador de Movimentos via E-Fatura - Importação de rubricas / validação da 

estrutura da conta de terceiros 

Na importação de rubricas, caso existissem no ficheiro rubricas configuradas com contas de terceiros cuja 
estrutura não fosse coincidente com a definição de terceiros do exercício atual, não dava qualquer mensagem 
de aviso e as rubricas não eram importadas. 
Na importação de rubricas deixou de ser feita a validação da estrutura das contas de terceiros, sendo 
importadas todas as rubricas independentemente da forma como se encontram parametrizadas essas contas. 

 
60204 16/12/2022 CTE Contabilidade\ Modelos Oficiais (PT)\ Declaração Periódica IVA\ Anexo - Reg. Campo 40 - Geração de ficheiro 

/ Campos 2, 31 e 32 

No anexo de regularizações do campo 40, caso existissem vários movimentos do mesmo mês a serem 
calculados para o campo 32, em que a data de regularização era referente a meses diferentes, apesar dos 
valores ficarem bem calculados para o respetivo campo na declaração, na geração de ficheiro os valores de 
incidência e do IVA do campo 32 ficavam incorretos por estar a ser considerado apenas um dos movimentos do 
mês em questão. 
O mesmo problema ocorria na geração dos valores para os campos 2 e 31. 

 
60139 16/12/2022 CTE Contabilidade\ Utilitários\ Importador de Movimentos via SAF-T PT - Janela de distribuição de centros de 

custos / numerador do documento 

Ao efetuar a geração dos movimentos para a Contabilidade com distribuição por centros de custo, na janela de 
distribuição, o campo que mostra o número do documento, nem sempre permitia visualizar o número 
completo, dado que apenas mostrava os 5 primeiros caracteres. 
O problema ocorria na janela de distribuição de centros de custo, independentemente do processo/local a 
partir do qual a janela era invocada. 
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60136 16/12/2022 CTE Contabilidade\ Mapas\ Extrato de Contas - mudança de página / saldos acumulados da última conta 

Num extrato sem quebra de página por conta, quando no final de uma página apenas era colocada a 
identificação da conta, sendo mostrados os respetivos movimentos na página seguinte, o saldo acumulado e os 
totais dessa conta apareciam errados, por estarem a incluir os valores acumulados da conta imediatamente 
anterior. 

 
60120 16/12/2022 CTE Contabilidade \ Lançamentos | Anexos digitais - Lançamento automático via Caixa de entrada (Inbox) 

Ao efetuar lançamentos com base em anexo digital, via Inbox, não estava a resolver a linha com o valor total 
do documento e o NIF do adquirente, quando usada uma conta que não fosse de terceiros, por exemplo a 
conta de caixa (11). 

 
60129 16/12/2022 CTE Admin\ Editar Empresa \Exercícios\ Contabilidade\ Prefixos de Contas - Contas dispensadas de retenção de 

IRS/IRC (ou isentas) 

Quando no campo da parametrização das contas dispensadas de retenção, a lista de contas terminava com 
uma virgula no final, após a atualização para a versão 22.00.01 dava o erro: "99999 - Unexpected end when 
desearializing array. Path '[0]', line 1, position 28", ao aceder à ficha da empresa ou ao emitir documentos com 
descarga on-line para a Contabilidade. - 

 
60156 16/12/2022 eMOBILE eMobile - Lançamento de Artigos - Quantidades alteradas pela App 

Ao lançar artigos para um documento, com quantidade superior a uma unidade, por vezes as linhas eram 
adicionadas ao documento com quantidade inferior à quantidade lançada. 

 
60164 16/12/2022 eMOBILE eMobile - Sincronização - Geral - "Ocorreu um erro, tente mais tarde." 
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Tendo uma licença apenas com os módulos de encomendas e pagamentos, ao fazer a sincronização de dados 
do grupo 'Geral' era apresentada a mensagem de erro "Ocorreu um erro, tente mais tarde.". 
Apesar da mensagem, a sincronização ocorria normalmente e depois a app funcionava corretamente. 

 
60171 16/12/2022 eMOBILE eMobile - Vista de lançamento de artigos - Código do Artigo 

Na vista de lançamento de artigos, o código do artigo não estava a ser apresentado com o máximo de 
caracteres possíveis de apresentar no espaço disponível, estando a truncar os códigos com mais de 6 
caracteres, apresentando apenas os 5 primeiros. 
 
Foi revisto o layout da vista de lançamento, passando a apresentar o máximo de caracteres possíveis no 
espaço disponível, correspondente a 17 caracteres num ecrã de 5,1'' em vista vertical, numa resolução 
1280x720. 

 
60229 16/12/2022 eMOBILE eMobile - Cálculo de Promoções 

Passa a ser possível configurar no Vendedor a forma como são aplicadas as Promoções no eMobile, se 
imediatamente ao lançar os artigos para o documento ou se ao aceder ao Resumo do documento, ou ainda se 
o eMobile não aplica Promoções. 
 
Para tal foram adicionadas à configuração dos Vendedores, separador eMobile, duas novas opções, "Aplicar 
promoções ao Inserir/Editar linhas" e "Aplicar promoções no acesso ao Resumo": 
- caso não seja ativada nenhuma das opções, não serão aplicadas Promoções nos lançamentos via eMobile; 
- sendo selecionada a opção "Aplicar promoções ao Inserir/Editar linhas" (opção selecionada 'por defeito'), as 
Promoções serão aplicadas imediatamente ao lançar os artigos para o documento, mas não serão aplicadas 
promoções estendidas; 
- sendo selecionada a opção "Aplicar promoções no acesso ao Resumo", as Promoções serão aplicadas apenas 
ao aceder ao Resumo do documento, mas serão tidas em conta todos os tipos de promoção (diretas e 
estendidas). 
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60226 16/12/2022 eMOBILE eMobile - Sincronização de Artigos 

Numa base de dados com muitos artigos e várias linhas de preço por artigo (+/-60.000 linhas de preço), ao 
sincronizar os artigos com o eMobile, a sincronização não terminava ficando indefinidamente com o ícone de 
'a sincronizar'. 

 
60218 16/12/2022 eMOBILE eMobile - Importar Configurações na Plataforma eMobile 

Ao Importar Configurações na plataforma do emobile, no caso de alguns sites do ERP, era apresentado o erro 
"[object Object]". 

 
60303 16/12/2022 eMOBILE eMobile - Descrição dos Artigos alterada pela App 

Se depois de lançar artigos para um documento fosse eliminada uma linha que não a última, e depois fosse 
lançada uma nova linha para o documento e editada essa linha de artigo (p.e. selecionar uma linha de preço), a 
descrição do artigo da linha anterior estava a ser alterada, ficando igual à descrição do artigo da linha 
seguinte. 

 
60259 16/12/2022 eMOBILE eMobile | Editar linha para redefinir o preço unitário, com quantidades inferiores a uma unidade limpa a linha 

após confirmar. 

Ao editar linhas de artigos com quantidades inferiores à unidade e alterar o preço venda, essas linhas eram 
eliminadas do documento. 

 
60154 16/12/2022 GABINETES Gabinetes \ Dashboard de Clientes \ Tarefas pendentes - Ordenação 

Quando se acedia às tarefas pendentes, pelo Dashboard de Clientes, e se ordenasse pela coluna Mês de 
Referência, estas não ficavam corretamente ordenadas. A solução passou por alterar o formato da data de 
MM/AAAA para AAAA/MM. 
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59851 16/12/2022 GOP GOP | Compra / Projetos - Código de projeto com mais de 20 caracteres 

Corrigido os erros que ocorriam ao registar uma nova compra e na linha de compra era inserido um código de 
projeto com mais de 20 caracteres, pois as informações referentes a este projeto eram apagadas e ao 
posicionar-se na coluna Cod. projeto apresentava uma mensagem de erro. - Solução de contorno: Terão de 
alterar o código de projeto para que tenha no máximo 20 carateres. 

 
59472 16/12/2022 GRH GRH / Processamento de salário - erro em funcionários com turnos, férias e subsídio de alimentação 

O processamento de salário referente ao mês da marcação das férias, para funcionários que trabalham por 
turnos rotativos, passou a considerar o subsídio de alimentação apenas dos dias de trabalho previsto, 
conforme o turno, durante o período das férias, no mês em questão. 

 
60051 16/12/2022 GRH GRH - Mapas - Mapas oficiais - Mapa seguro: botão de enviar e-mail ao responsável sem as opções que 

existiam. 

Corrigido o erro que ocorria no Mapa de Seguro, quando tendo sido configurado o envio de e-mail para o 
responsável, ao clicar no botão da ribbon "Enviar e-mail ao responsável" não apareciam as opções Mapa e 
Mapa + Ficheiro, eram apresentados dois quadrados vazios. 

 
60036 16/12/2022 GRH GRH \ Processamento de vencimento em dias úteis com faltas em percentagem - Cálculo incorreto. 

Corrigido o erro que ocorria no processamento de vencimento a dias úteis, quando eram registadas faltas em 
percentual (por exemplo faltas de seguro), o ERP não considerava o percentual definido nas faltas, estava a 
considerar sempre como a 100%. 

 
60085 16/12/2022 GRH GRH \ Cabo Verde - Ficheiro das contribuições - arredondamento de valores 

Quando existem faltas a afetar o vencimento, passou a calcular o valor das faltas não arredondado. Foi 
retirado esse valor do vencimento e arredondada a diferença para o inteiro acima (apenas para Cabo Verbe). 
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60064 16/12/2022 GRH GRH \ Mapas Oficiais \ Mapa de Seguro - em Pré-visualizar Mapa Seguro (ficheiro) ocorre erro ao filtrar por 
seguradora. 

Corrigido o erro que ocorria ao pré visualizar o Mapa Seguro (ficheiro), pois mesmo tendo sido feito o filtro por 
seguradora, estava a considerar funcionários de outras seguradoras, quando havia funcionários com faltas 
processadas e nestas datas, a data de efeito era uma data do mês anterior. 

 
60158 16/12/2022 GRH GRH \ Mapa de registo de trabalho suplementar - duplicação das horas. 

Corrigido o erro de duplicação das horas no mapa de registo de trabalho suplementar, quando se lançava 
várias linhas de horas extras para um determinado funcionário, tendo como data efeito uma data do mês 
anterior e cada linha com uma data de efeito diferente. 

 
60163 16/12/2022 GRH Erro ao abrir janelas personalizadas de Simulação de Recibo 

Corrigido o erro que ocorria ao selecionar o botão personalizado na ribbon de Simulação de Recibo (Normal, 
Férias ou Natal) e a janela de simulação que abria somente considerava o 

 
60230 16/12/2022 GRH Colômbia | Atualização do valor do UVT em vigor em 2023. 

Atualizado o valor do UVT (Colômbia) em 2023 para: 42.412,00 PES. 
Este valor é refletido em novos exercícios e existentes cuja data inicial corresponda a 2023. 

 
60113 16/12/2022 INV Investimentos \ Janela de Descarga para a Contabilidade - bens com descarga para centros de custo 

No cenário de existirem bens a descarregar para a mesma conta e centros de custos diferentes, mas tendo um 
centro de custo em comum, ao processar a descarga era apresentada a mensagem de erro: "O item já foi 
adicionado". 

 
60321 16/12/2022 OFI Recolha de Tarefas (Tasks Control)\ Pausas automáticas - replicação de linhas na OR 
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Quando a recolha de tarefas estava configurada com pausas automáticas, após efetuar a pausa gerava 
duplicação das linhas no registo da ordem de reparação. 

 
56831 16/12/2022 OFI Oficinas \ Agenda - Posicionamento numa atividade por duplo clique na Agenda (em "bloco vazio") em 

situações de licenciamento sem o módulo de CRM 

Corrigido o erro que ocorria na Agenda de Marcações, quando o sistema possui o licenciamento Autogest 
(Oficinas), mas sem a licença CRM, ao fazer duplo clique em uma célula vazia da agenda era emitida a 
mensagem: "Não tem licença para executar esta operação!" 
O duplo clique em uma célula vazia da agenda vai tentar criar uma atividade da última natureza configurada, 
caso não tenha a licença CRM, este vai se posicionar em um Compromisso, mas para isto, o processo deve ser 
refinado ao ponto verificar a natureza por defeito, conforme a licença CRM, APV ou ATG. 
 
- A problema ocorre quando ainda não existiu qualquer posicionamento em registo de atividade de oficinas. 
Este duplo clique inicial (e anónimo) vai tentar abrir um novo Compromisso que é uma opção de CRM. 
Para ultrapassar o problema deve posicionar-se numa célula da agenda, depois através da ribbon selecionar 
Nova atividade \ Intervenção de Oficinas. 
Gerado este primeiro registo, já foi criado um default de atividade, e já poderá efetuar marcação novas 
marcações a partir da agenda com utilização do duplo clique. 

 
60082 16/12/2022 OFI Oficinas \ TasksControl \ Configurações - Empresa / Secção / Tipo Documento por defeito 

Na janela de configuração do "posto", após a alteração do código da empresa, os campos de secção, tipo de 
documento e armazém passaram ser limpos. Além disso, as pesquisas de valores da secção, tipo documento e 
armazém passaram a ser apresentados em contexto da nova empresa selecionada. 
Por último referir que a listagem de secções, na janela "principal" do Tasks Control, passou apresentar apenas 
as secções permitidas do utilizador. Na configuração, manteve-se igual, ou seja, apresenta todas as que não 
estão inativas. 



 Número Data Módulo Descrição 
 

59977 16/12/2022 OFI AutoGest \ Oficinas \ - Receções de Oficinas - erro em Observações 

Corrigido o erro que ocorria na receção das oficinas ("Unable to update the data value: O objecto do tipo 
'System.DBNull' não pode ser convertido para o tipo 'System.String'"), caso na coluna Obs. do separador 
Checklist de reparação fosse introduzida alguma informação e depois esta fosse apagada. 

 
59918 16/12/2022 POS POS \ Front Office \ Transferência de saldo entre cartões pré-pagos 

Caso no posto não esteja disponível para utilização o tipo meio de pagamento de cartão pré-pago surgia o erro 
"FUNÇÃOVALIDAEGRAVA CLASSE:FTMTRANSFERENCIASALDOCARTAOCLIENTE ERRO: 99999 - A CHAVE 
INDICADA NAO ESTAVA PRESENTE NO DICIONARIO". 
 
A mensagem de erro foi tratada de modo a orientar o utilizar para configurar o meio de pagamento no posto 
ou nos tipos/meios de pagamento, consoante o local em que esteja em falta essa configuração. 

 
59995 16/12/2022 POS POS - Vendas - Agrupar Linhas no Lançamento 

Tendo o posto configurado para agrupar novas linhas de venda no lançamento, ao lançar um artigo já 
existente no documento, a aplicação agrupava corrtamente as linhas, mas em vez de posicionar o cursor numa 
nova linha, estava a posicionar-se na linha seguinte à linha agrupada, mesmo estando esta já preenchida. 

 
60060 16/12/2022 POS POS - Pesquisa de artigos 

Na janela de pesquisa de artigos, caso o utilizador aplicasse algum filtro, p.e. na descrição, e premisse a tecla 
de cursor para baixo, apenas na primeira iteração é que se posicionava na primeira linha; se voltasse a repetir 
a condição de filtro, ao premir a tecla de cursor para baixo, a aplicação posicionava-se na segunda linha. 

 
60079 16/12/2022 POS POS | Função de multiplicadora de quantidade 
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Lançando diretamente na grelha de lançamentos várias quantidades de um artigo através da função 
multiplicadora de quantidades, p.e., digitando no código de artigo a função: X*CODART para lançar X unidades 
do artigo CODART, quando o operador passava para a linha seguinte, utilizando o teclado de artigos, todos os 
restantes artigos ao serem lançados assumiam a Qtd. X. 

 
59905 16/12/2022 POS POS - Pesquisas - Filtros - Operador por defeito 

Nas pesquisas no POS (Artigos, Clientes, etc.), os filtros passam a respeitar a configuração do 'Operador por 
defeito' indicada na respetiva consulta. 
Assim, se o operador configurado for, p.e., 'Contém...' será esse o operador utilizado por defeito na pesquisa; se 
não for indicado nenhum, será usado o operador 'Começa por...', como já era anteriormente. 

 
59889 16/12/2022 POS POS \ Gourmet | Pedidos - Envio de pedidos para impressora de serviço (menus com comentários e artigos 

associados) 

Ao lançar artigos menus que discriminam artigos, quer os artigos associados quer os comentários não estavam 
a ser impressos nas impressoras de cozinha, tendo a situação sido corrigida em conformidade. - Envio de 
pedidos para impressora de serviço (Menus com comentários e artigos associados) 

 
56246 16/12/2022 POS POS Front-Office\ Editar Artigos\ Repetir registo - associação aos subgrupos 

Ao repetir um registo de um artigo ao qual estava associado um (ou mais) subgrupo(s), caso não estivesse ativa 
a opção de adicionar ao teclado, o novo artigo originado pela duplicação não estava a ficar com a associação a 
esse(s) subgrupo(s). 

 
60232 16/12/2022 POS POS Front-Office\ Vendas - campos adicionais do tipo lista nas linhas da venda 

Nas linhas das vendas, para os campos adicionais de tipo lista não estava a abrir a lista para seleção dos 
valores. 
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60231 16/12/2022 POS POS \ Janela de pesquisa de artigo - falha no posicionamento do cursor. 

Corrigido o erro que ocorria na janela de pesquisa do artigo, pois quando se usava as setas de direção do 
teclado para visualizar a coluna stock, o cursor do rato voltava para os campos de pesquisa e refazia a 
pesquisa. 

 
60213 16/12/2022 POS Comercial / POS \ Promoções - Promoções aplicáveis a linha de preço 

Foi estabilizado o processo de aplicação de promoções aplicáveis por linhas de preços, nomeadamente em 
relação aos critérios e hierarquia a respeitar, que devem ter em conta as condições definidas na ficha da 
empresa (Gestão comercial | Condições/Preços), assim como, no caso do POS, as condições específicas 
associadas ao Posto. 

 
60209 16/12/2022 POS Base \ Utilitários \ Emissão de etiquetas de artigos - Artigos incluídos em promoções 

No processo de emissão de etiquetas de artigos, incluídos em promoção, foram corrigidos os seguintes 
problemas: 
- Se na promoção tivesse definido um horário, não era impresso o preço da promoção. Imprimia sempre o 
preço de venda. 
- Se na promoção o novo preço fosse com base em escalões, não era emitida qualquer etiqueta. 

 
60199 16/12/2022 POS Tabelas\ Comercial\ Promoções - execução dos eventos e regras 

Os eventos e as regras de validação definidos para a tabela de promoções não estavam a ser executados. 
 

60194 16/12/2022 POS POS - Lançar Artigos por digitação direta - Erro ao inserir descontos 

Tendo o POS configurado para parar em mais que um campo, sendo algum deles um campo de desconto, p.e., 
cód. artigo, preço unitário e desconto 1, ao digitar diretamente na grelha o cód. artigo seguido do preço 
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unitário e finalmente do desconto, ocorria o erro: "O Índice estava fora do intervalo, tem de ser não negativo e 
inferior ao tamanho da coleção. Nome do Parâmetro: INDEX" 

 
60191 16/12/2022 POS POS \ Front Office \ Novo cliente - Associação ao documento 

No POS Front Office se fosse criado um cliente a partir de um documento, este não ficava de imediato 
associado ao documento, o que obrigava o utilizador a aceder à lista e associa-lo, comportamento que foi 
corrigido em conformidade. 

 
60092 16/12/2022 POS POS - Lançamento de artigos via teclado de artigos não muda de linha 

Tendo ativa na ficha da empresa a opção "POS/Gourmet - Completar menus no pedido de artigo", ao lançar 
artigos via teclado de artigos, a aplicação não se posicionava numa nova linha. 

 
60127 16/12/2022 POS POS | Código de acesso ao FrontOffice 

Após a atualização para a v22, o POS tinha deixado de suportar códigos de acesso ao FrontOffice 
correspondentes ao valor zero, p.e. "0", "00", "000". 
No caso de um utilizador ter uma password com essas características, ao tentar entrar no POS o programa 
ignorava a validação e nem dava erro nem permitia entrar. 
 
O POS voltou a suportar códigos de acesso com essas características. 

 
60114 16/12/2022 POS POS - Minimizar 

Depois de lançar o POS, se o mesmo fosse minimizado para abrir outro programa, a janela do POS voltava para 
primeiro plano não deixando trabalhar no outro programa. Só fechando o POS é que se conseguia abrir outro 
programa e trabalhar no mesmo. 

 
60133 16/12/2022 POS POS - Lançamento com cód. barras + paragem no campo desconto em valor 
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Num cenário de lançamento de artigos com leitor de código de barras e cursor a parar no desconto em valor, 
ao introduzir o desconto para a linha, ocorria o erro "O índice estava fora do intervalo. Tem de ser não 
negativo e inferior ao tamanho da coleção. Nome do parâmetro Index". 

 
60162 16/12/2022 POS POS | Venda \ Balança de Talões - Leitura de talões de artigos a granel/quantidade 

Ao ler talões de uma Balança de Talões através do leitor de código de barras, o cursor estava a parar na coluna 
da quantidade, apesar de a coluna já ter sido preenchida ao ler o talão com o peso da balança. 
 
Foi reposto o comportamento existente anteriormente, em que, ao ler o talão, o cursor se posiciona na linha 
seguinte. 

 
60168 16/12/2022 POS POS \ Front Office \ Login - Password expirada 

Ao entrar no POS, depois de fazer login, se ocorresse a informação de password expirada, após introduzir a 
nova password, surgia indevidamente a informação de password expirada. 

 
60166 16/12/2022 POS Base - Tabelas - Comercial - Promoções 

Ao editar Promoções da Comercial, nas linhas de Artigos da Promoção, em vez de estar a ser apresentada a 
Descrição na respetiva coluna, estava a ser apresentado o código do artigo. 

 
60182 16/12/2022 POS Promoções | Quantidades inferiores à unidade 

Ao lançar quantidades inferiores a 1 unidade, as promoções não estavam a ser aplicadas. 
 

60138 16/12/2022 POS POS - Eliminar linha - Posicionamento do cursor 

Ao inserir artigos por scanner, caso se eliminasse uma linha, o POS perdia o focus do campo de artigo, 
obrigando a selecionar a linha ativa para conseguir registar um novo artigo. 
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60152 16/12/2022 POS POS \ Front Office - Posicionamento do cursor 

Caso fosse introduzido um código de artigo inexistente, após fechar o pop-up com a mensagem de artigo 
inexistente, o cursor estava a posicionar-se na linha anterior. 
 
Foi reposto o comportamento existente anteriormente, em que, ao confirmar a mensagem de erro, o cursor se 
mantém na mesma linha. 

 
60150 16/12/2022 POS POS \ Front Office - Comentários 

Após acrescentar um artigo com comentários em que a lista de comentários tem mais do que uma página, e de 
seguida adicionar outro artigo com comentários, e a lista de comentários ocupar também mais do que uma 
página, não estava a ser possível, posicionar-se nas páginas seguintes dos comentários. 

 
60221 16/12/2022 STD Stands\ Processos\ Geração do documento de venda - custos do processo 

Ao ativar a opção para gerar o documento de venda, os custos do processo que estavam marcados como 
dedutíveis mas que na sua configuração não estão assinalados para sugerir dedutível, retornavam à 
configuração original deixando de ser dedutíveis, o que originava uma alteração no valor dos custos do 
processo, por estar a ser incluído o valor do IVA nesses custos. 

 
60237 16/12/2022 STD Stands\ Processos - custos do processo que afetam custos de mercadoria na GCE 

Nos processos de stands (do regime geral), quando estavam lançados custos configurados para afetar os custos 
de mercadoria na GCE, ao gerar a venda, o custo da viatura vendida ficava só afeto ao valor da compra, e não 
incluía esses custos do processo, e por inerência os custos descarregados para a Contabilidade também 
ficavam incorretos. 
 
Nota: No cenário acima descrito, para que sejam retificados os documentos de venda com custos incorretos, de 
forma a refletir os custos do processo, terá de ser executada a opção de recálculo de stock e custos (nos 
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utilitários das Compras). 
Após o recálculo, e para corrigir igualmente os custos nos movimentos contabilísticos desses documentos, 
deverá ser efetuada a opção de recalcular custos nas vendas, na janela de diagnóstico de descarga (nos 
utilitários da Base). 

 
60134 16/12/2022 SUITE SUITE | Reservas \ Fat. Antecipada - falha no motivo para o desconto 

O erro ao tentar efetuar uma fatura antecipada com desconto, que não estava a permitir confirmar, porque 
ficava sem a apresentar a mensagem de erro "Tem de introduzir um motivo para o desconto!", mesmo após 
inserir o motivo nas observações e selecionar a tecla Tab ou selecionar outro campo para perder o focus para 
assumir a alteração, foi corrigido. 

 
60119 16/12/2022 SUITE Suite | Reservas - Estado ('Pendente Confirmação' decrementa disponibilidade). 

Se a opção "Pendente Confirmação' decrementa disponibilidade" da Tabelas \ Estabelecimento \ Parâmetros 
Suite estiver selecionada, as reservas no estado pendente confirmação, decrementam a disponibilidade. 

 
60118 16/12/2022 SUITE Suite | Channel manager - Alteração de datas de uma reserva online, já atribuída a um alojamento, e este 

encontra-se ocupado nas novas datas. 

Corrigido o erro que ocorria quando as reservas feitas pelo Channel manager, tinham as datas on line 
alteradas, o ERP ao tentar realizar a troca, mantinha o mesmo número de alojamento e caso este alojamento 
estivesse ocupado, a alteração não era realizada. Agora, nestas circunstâncias, ao alterar as datas on line e 
nesta nova data, o alojamento não estiver disponível, a reserva tem a data alterada e vai para opção sem 
alojamento. 

 
59902 16/12/2022 SUITE Suite \ Tarifas\ Código Tarifa - o ERP bloqueia a aceder às tarifas a partir da reserva 

Foram criados impedimentos à gravação de Tarifa com o código RACK e de Época com o código EpRack. Em 
ambos os casos ao tentar fazer este tipo de gravação, passa a ser emitida uma mensagem impeditiva, a 
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informar que o código é reservado e não pode ser utilizado, sendo necessário especificar outro código para 
conseguir realizar a gravação. 

 
60033 16/12/2022 SUITE Suite - Comunicação séries á AT. 

Foi disponibilizada, na edição da empresa, no grupo Geral, a página de "Autoridade Tributária", quando houver 
somente o módulo Suite na licença. 
Desta forma, torna se possível a introdução das credenciais AT, de forma a poder comunicar as series de 
documentos e realizar a comunicação via webservice do SAFT. 
- Colocar a sistema em modo demonstrativo, introduzir as credenciais e voltar a licenciar. 

 
60087 22/11/2022 COMERCIAL Comercial \ Movimentos Reais - Saldo Contabilístico 

Na janela dos movimentos reais, em determinadas situações, o saldo contabilístico não estava a ser 
devidamente calculado, afetando o cálculo na grelha e no cabeçalho.  

 
60141 22/11/2022 GRH Tabelas \ Recursos Humanos \ Abonos/Descontos \ Subsídio de alimentação - Atualização dos limites de não 

sujeição a IRS 

A Portaria 280/2022 , de 18 de novembro, fixa a atualização do subsídio de refeição, a 1 de outubro de 2022, 
aos trabalhadores da administração pública. 
 
O montante do subsídio de refeição é atualizado para 5,20 Eur. 
 
Este montante nos termos do ponto 2), da alínea b) do número 3 do artigo 2º do Código do IRS, deverá ser 
tratado como não sujeito a IRS, ou o valor até 8,32 Eur, caso seja atribuído em vales de refeição/cartão de 
refeição. 
 
Com efeito, o processo de atualização irá refletir estas alterações, de forma automática, nos recursos humanos, 
na tabela de abonos de acordo com o seguinte: 

https://files.dre.pt/1s/2022/11/22300/0000600006.pdf
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- Sub.de alimentação: Data: 2022-11-18; Limite: 5,20 Eur. 
- Sub.de alimentação em espécie (cartão de refeição): Data: 2022-11-18; Limite: 8,32 Eur. 
 
Notas: 
- Não obstante a data de entrada em vigor (01/10/2022), optou-se por configurar com a data de publicação do 
diploma (18/11/2022), para evitar que reprocessamentos de outubro sejam influenciados inadvertidamente por 
esta alteração. 
- No caso de se pretender refletir esta alteração no processamento de outubro, o utilizador terá de ajustar a 
data nos abonos de 18/11/2022 para 01/10/2022. Neste caso, deverá ter presente que depois de reprocessar 
será necessário emitir / substituir os recibos bem como os mapas legais, nomeadamente Segurança Social e 
AT. 

 
60096 22/11/2022 GRH Recursos Humanos\ Mapas\ Mapas Oficiais \ Mapa de Segurança Social - Comunicar via webservice / 

Comunicar 

Corrigido o erro que ocorria ao comunicar via Webservice o "Mapa de Segurança Social", que surgiu após a 
atualização do ERP para a V22.00.01. 

 
60093 22/11/2022 GRH GRH - Mapas - Mapas Oficiais - Mapa seguro \ Mapa Segurança Social - Gerar Ficheiro 

Corrigido os erros que ocorriam ao tentar gerar os ficheiros em "GRH - Mapas - Mapas Oficiais - Mapa seguro - 
Gerar Ficheiro" e "GRH - Mapas - Mapas Oficiais - Mapa Seg. Social - Gerar Ficheiro", que surgiram após a 
atualização do ERP para a V22.00.01. 

 
60103 22/11/2022 POS POS - Vendas - Procurar Documento | Nova Venda - Documento Bloqueado! Sessão de Caixa fechada 

Ao "Procurar Documento" no POS, caso o documento selecionado se encontrasse numa sessão de caixa 
fechada, ao fazer "Nova Venda" após consultar o documento em causa, a janela de vendas permanecia 
bloqueada, apresentando a mensagem "Venda (O Documento está Bloqueado! Sessão de Caixa fechada)" no 
header da janela. 



 


