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PREFÁCIO

A rapidez que se tem verificado na forma de comunicação humana, via Internet, obviamente 

que continua a revolucionar tudo o que é transmissão de dados, nomeadamente entre 

empresas e instituições, o que, para o cidadão mais familiarizado com a informática, 

significa uma excelente mais-valia, pelas vantagens que proporciona na desmaterialização 

de documentos, nomeadamente de índole contabilístico-fiscal.

Como profissional de contabilidade e também como cidadão, constato que nas últimas 

décadas fomos desafiados para explorar as infinitas possibilidades das tecnologias de 

informação e por certo que todos os técnicos oficiais de contas e outros profissionais de 

contabilidade – também o simples cidadão – constatam que foi dado um salto enorme 

na forma de comunicação com a Autoridade Tributária, restante Administração Pública e 

outras instituições, propiciando uma rapidez e eficiência inimagináveis para muitos de nós.

Mas – há sempre um mas – o profissional age, por vezes, mecanicamente, não 

compreendendo a essência dos conteúdos transmitidos via Internet, apenas sabendo que 

está a submeter dados que irão servir para análise pelo recetor, que por certo serão alvo de 

auditoria apertada, com as consequências óbvias em caso de irregularidades.

E quando se fala em SAF-T, XML, etc., etc. o profissional conhece a terminologia, mas a 

maioria, por certo, desconhece os esclarecimentos técnicos em que assenta.

Neste livro, o autor preocupou-se em dar resposta a muitas dúvidas que os profissionais 

colocam, e fá-lo de uma forma simples e acessível aos utilizadores/leitores desta obra, de 

modo a poderem utilizar as tecnologias informáticas de comunicação de uma forma eficaz 

e segura, testando e validando os dados, de modo a garantir a fiabilidade dos mesmos.

Dada a experiência profissional do autor também nas áreas de contabilidade e fiscalidade, 

vai mais longe e também nos alerta para os cuidados necessários quando, nos termos da 

legislação em vigor, se submetem no portal da AT as faturas e documentos de transporte, 

operações que muitos problemas criaram e/ou virão a criar e que os operadores económicos 

recorrentemente contestam, muitos pelo facto de tornar, finalmente, mais transparentes as 

realidades empresariais.
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Em resumo, trata-se de uma obra mui bem construída e extraordinariamente oportuna não 

só para os profissionais da contabilidade mas também para aqueles que analisam e tratam 

os dados empresariais, sendo um excelente manual de consulta que nos proporciona 

um bom guia de compreensão das novas linguagens informáticas, que, embora usadas 

diariamente, são ainda um pouco opacas para muitos utilizadores.

Bem haja o autor por este livro, que, sinceramente, muito ajudará os profissionais a poderem 

cumprir com as obrigações declarativas dentro do rigor que a legislação exige.

Armando P. Marques
Vice-presidente do conselho diretivo

Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas 
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INTRODUÇÃO

A evolução dos sistemas fiscais e económicos, assim como o ritmo acelerado das evoluções 

tecnológicas, determinam constantes transformações na forma como comunicamos com a 

Administração Pública. A instabilidade da legislação e das técnicas que regem a atividade 

económica faz com que conhecimentos herdados pela tradição já não sejam suficientes 

para fazer face às exigências da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT). Os intervenientes 

da atividade empresarial deparam-se com a permanente necessidade de atualizarem os 

seus conhecimentos e recursos, que subitamente se tornam obsoletos.

É difícil prever até que ponto as empresas serão capazes de acompanhar o ritmo das 

imposições tecnológicas. Estará ao nosso alcance encontrar soluções para minimizar o seu 

impacto?

Os empresários, técnicos de contas, auditores e gestores, e todos os financeiros, 

independentemente da área onde operam e do grau de ceticismo informático, devem estar 

cientes de que os novos instrumentos de comunicação, neste caso entre as organizações 

e a Administração Pública, inscrevem-se numa mutação de grande amplitude, que a 

acelera e que a ultrapassa (Lévy, 1994). Por isso, é fundamental que todos tenham acesso 

equitativo à informação e, por outro lado, todos tenham as mesmas oportunidades de 

conhecimento técnico, em particular em contexto de serviços públicos promovidos pelo 

e-Government. A alegada supremacia tecnológica destes serviços, implícita em toda a 

atividade fiscal, pode ser flexibilizada por todos aqueles que afirmam querer ultrapassar a 

muralha do desconhecimento operacional das tecnologias de comunicação da sua área de 

responsabilidade empresarial.

É neste contexto teórico que nascem os fundamentos técnicos desta obra, compreender 

os conceitos e a linguagem por detrás de um SAF-T (PT), desde a criação até à respetiva 

submissão. Este livro pretende, assim, expor, de forma clara e objetiva, conhecimentos 

básicos sobre a linguagem XML, identificar a sua vicinalidade com o SAF-T (PT) e 

conhecimentos avançados sobre as regras fiscais do SAF-T (PT). 

A expressão “câmara lenta” incluída no título desta obra exprime o recurso a uma metodologia 

baseada em aprendizagens espaçadas e organizadas pelo interesse e a motivação de cada 
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leitor. Desta forma, procurou-se dar resposta a um conjunto de perguntas colocadas pelos 

financeiros, recolhidas ao longo da minha experiência profissional, tais como “o que é isto 

do XML?”, “como posso ler e interpretar os conteúdos de um SAF-T (PT)?”, “como está 

organizada informação fiscal dentro do SAF-T (PT)?”, “como funciona e o que realmente 

conferem os validadores do SAF-T (PT) da AT?” e “a informação do SAF-T (PT) da minha 

empresa está coerente?”.

Os tópicos disponíveis no início de cada um dos capítulos permitem contextualizar a 

aplicação prática e inferir a matéria analisada em cada um deles. Estes estão formulados 

para que os leitores com menor nível de conhecimento possam evoluir gradualmente e 

assentam sobre técnicas de modelos instrutivos de referência.

O primeiro capítulo, “As origens e fundamentos do ficheiro XML SAF-T (PT)”, transmite 

a informação relevante sobre a origem e os fundamentos da linguagem XML e, por outro 

lado, faz uma breve resenha histórica sobre o SAF-T (PT). Este capítulo está inserido nos 

aspetos conceptuais que se pretende esclarecer previamente e tem como objetivo habilitar 

os leitores a avançar para questões de teor mais técnico abordados nos capítulos seguintes. 

O segundo, designado por “Compreender a estrutura e a linguagem do ficheiro XML SAF-T 

(PT)”, consiste principalmente em exemplificar por demonstrações os elementos de um 

ficheiro em formato XML, recorrendo, sempre que possível, a analogias ilustradas através 

de estudo de casos familiares a todos os financeiros. Admitindo que os leitores, no final 

dos dois primeiros capítulos, começam a dominar os aspetos de estrutura de um ficheiro 

em formato XML, avança-se, no capítulo três, para a apresentação das regras básicas de 

visualização e edição de um ficheiro XML SAF-T (PT) que podem ser úteis para a consulta 

direta dos conteúdos financeiros e fiscais que compõem o SAF-T (PT). Neste capítulo, 

“Visualizadores, validadores e analisadores de ficheiros XML SAF-T (PT)”, ainda que 

genericamente e sem aprofundar, apresenta-se uma visão do processo de validação dos 

analisadores de SAF-T (PT), prevendo-se que o leitor fique apto para desenvolver uma 

autocrítica comparativa das atuais soluções de mercado com as soluções disponíveis pela 

AT ou com as validações online dos SAF-T (PT). Por fim, no capítulo final, “Estrutura de 

dados SAF-T (PT) 1.02: regras fiscais de validação”, são examinadas em pormenor as 

validações das regras fiscais da AT aos ficheiros XML SAF-T (PT) da versão 1.02, aprovada 

pela Portaria n.º 160/2013, de 23 de abril.

Ao longo dos capítulos é sugerida a prática de algumas tarefas, por exemplo, criar um XML, 

fazer o download de validadores, abrir ou validar ficheiros SAF-T (PT), interpretar erros 
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dos validadores, etc. Para auxiliar a execução de todas estas rotinas são antecipadamente 

apresentados exemplos integrais sobre as tarefas propostas que podem incluir tutoriais de 

referências rápidas com instruções escritas e outras representações que ajudem a executar 

a tarefa com êxito e de forma autodidata, minimizando a necessidade de uma memorização 

– e, por estes motivos, pode também recorrer a este livro como um manual de consulta 

esporádica.
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As origens e fundamentos do ficheiro XML SAF-T (PT)

AS ORIGENS E FUNDAMENTOS DO FICHEIRO XML SAF-T (PT)

Para compreender as regras estruturais e fiscais de um ficheiro XML SAF-T (PT) é 
necessário conhecer preliminarmente as origens e os seus fundamentos básicos. 
Por esse motivo este primeiro capítulo é dedicado essencialmente ao conceito 
de um ficheiro XML, compreender os seus objetivos e a sua aplicabilidade. 
De forma muito sucinta, será também abordada a origem do SAF-T em Portugal, 
a convergência com os fundamentos do XML e o seu papel determinante no 
desempenho das inspeções tributárias.

ORIGEM E FUNDAMENTOS DO XML

A designação XML é uma sigla que advém do anglo-saxónico eXtensible Markup Language 

e significa em português “Linguagem de Marcação Extensível”. É necessário recuar até à 

década de 60 para perceber o conjunto de factos que convergiram para a sua origem. 

Em finais dos anos 60, Charles Goldfarg, Edward Mosher e Raymond Lorie, ao serviço 

da IBM (International Business Machines), criaram uma linguagem designada por GML 

– Generalized Markup Language (Linguagem de Marcação Generalizada) cujo objetivo 

era conseguir uma representação lógica de informação para que a mesma pudesse ser 

partilhada e difundida (Goldfarg, 1996). Anos mais tarde, e após se ter investido no seu 

desenvolvimento, esta linguagem foi reconhecida pela International Organization for 

Standardization (ISO 8879, 1986), designando-se posteriormente por SGML – Standard 

Generalized Markup Language (Linguagem Normalizada de Marcação Genérica), passando 

a ser comummente usada na propagação de documentos pelo mundo. 

O emergir da Internet, a partir da década de 90, tornou frequente a necessidade do uso 

deste tipo de linguagem. Mas, ao contrário do expectável, esta necessidade não preconizou 

a popularização da SGML, antes, porém, proporcionou condições para o despertar de 

outras linguagens cujo formato fosse menos complexo. 
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Neste contexto, entre o final dos anos 80 e o início dos anos 90, Tim Berners-Lee inventou 

a linguagem HTML – HiperText Markup Language (Linguagem de Marcação de Hipertexto) 

inspirada na linguagem SGML, mas oportunamente concebida para permitir a apresentação 

de um conjunto de informação heterogénea (Berners-Lee & Connolly 1995; Berners-Lee, 

1990), facilitando a anuência da Word Wide Web. 

A HTML é, hoje, mundialmente reconhecida como uma linguagem padrão da Web, no 

entanto, quando se pretende administrar um grande volume de dados – como é o exemplo 

do SAF-T (PT) –, esta linguagem demonstra pouca flexibilidade e insuficiente aptidão para 

se estender a diferentes vicissitudes.  

Para colmatar estas lacunas, a World Wide Web Consortium (W3C) desenvolveu a XML 

– Extensible Markup Language, um formato de texto simples e muito flexível, também ela 

proveniente da SGML, originalmente concebida para enfrentar os desafios de publicação 

eletrónica em grande escala, desempenhado atualmente um papel cada vez mais importante 

na troca de uma ampla variedade de dados na Web e em outras representações (Quin, 2013).

A XML é uma metalinguagem, ou seja, é uma linguagem formada e organizada por um 

conjunto de elementos com os quais se consegue descrever vários registos – como é o 

exemplo dos registos fiscais do SAF-T (PT). Designa-se como uma linguagem de marcação 

porque é constituída por elementos introduzidos por marcadores (ou etiquetas), normalmente 

apelidadas por tags1.

De acordo com a recomendação da W3C (1998), os principais fundamentos da linguagem 

XML é permitir a criação fácil e célere de documentos e que estes sejam i) concisos, ii) 

utilizáveis através da Internet, iii) suportados em múltiplas aplicações e iv) legíveis, de forma 

razoavelmente clara, por qualquer humano.

Se espelharmos estes fundamentos às abrangentes necessidades da inspeção tributária, 

facilmente se percebe a escolha do formato XML na geração do ficheiro SAF-T (PT), 

caracterizada pela fácil exportação, e em qualquer altura, de um conjunto predefinido de 

registos contabilísticos, de faturação ou de documentos de transporte, num formato legível 

e comum, independentemente do programa utilizado, sem afetar a estrutura interna da base 

de dados do programa ou a sua funcionalidade, evitando simultaneamente a necessidade de 

especialização dos auditores nos diversos sistemas (Portaria n.º 321-A/2007, de 26 de março). 

1. No seguinte capítulo vamos analisar em pormenor os elementos e as tags de um ficheiro XML
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ORIGEM E FUNDAMENTOS DO SAF-T (PT)

O SAF-T (Standard Audit File for Tax Purposes) é um ficheiro de auditoria para efeitos 

fiscais, formatado em linguagem XML, regulado por normas internacionais definidas pela 

OECD – Organisation for Economic Cooperation and Development (OCDE – Organização 

para a Cooperação Económica e Desenvolvimento) e adotado em vários países europeus 

como um meio de apresentar informação contabilística e fiscal por via eletrónica.

O SAF-T foi concebido para permitir aos auditores o acesso a dados num formato de fácil 

leitura para testes substantivos de controlos do sistema e de dados, como parte de uma 

metodologia que fornece também maior eficácia e produtividade em auditorias assistidas 

por computador (OECD, 2010).

A sua universalidade, característica comum aos ficheiros XML, permite moldar a sua 

estrutura à realidade legal e fiscal de cada país, distinguindo-se os formatos existentes com 

o prefixo do país – no caso português é o SAF-T (PT).

O ficheiro SAF-T (PT) prescreve o âmbito definido pela OECD, e destina-se a facilitar a 

recolha eletrónica dos dados fiscais relevantes por parte dos inspetores/auditores tributários, 

enquanto suporte das declarações fiscais dos contribuintes e/ou para a análise dos 

registos contabilísticos ou de outros com relevância fiscal, como é o caso da transmissão 

eletrónica mensal dos elementos das faturas e da comunicação eletrónica de documentos 

de transporte.

Ao abrigo da Portaria n.º 321-A/2007, de 26 de março, as aplicações de Contabilidade 

e Gestão Comercial devem ser capazes de gerar o ficheiro de auditoria com o formato 

XML SAF-T (PT). Este ficheiro contém dados de fácil interpretação em virtude da sua 

estandardização e formato, e pode ser usado pelos funcionários da inspeção tributária, no 

âmbito das suas competências de controlo da situação tributária dos contribuintes.

A versão portuguesa do SAF-T, desenvolvida pela AT em colaboração com a Associação 

Portuguesa de Software (ASSOFT), apresenta uma simplificação relativa ao ficheiro original 

recomendado pela OCDE, com o intuito de o adequar à realidade da legislação portuguesa 

(AT & ASSOFT, 2006).
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COMPREENDER A ESTRUTURA E A LINGUAGEM DO FICHEIRO 
XML SAF-T (PT)

Já tem conhecimento que a linguagem XML foi arquitetada para estruturar, 
transportar e armazenar dados e que o SAF-T (PT) a adotou para a transmissão de 
dados fiscais entre as aplicações e a AT. 

O próximo passo é compreender a estrutura do XML para aprender a ler um 
ficheiro XML e interpretar os conteúdos do SAF-T (PT) que envia à AT. Para 
esse efeito serão abordados vários temas, tais como a terminologia aplicada, a 
estrutura formada por tags e as regras básicas de sintaxe.

O QUE SÃO AS TAGS E OS ELEMENTOS QUE COMPÕEM UM FICHEIRO XML

A linguagem XML tem a finalidade de uniformizar a comunicação entre pares, e, embora 

obedeça a uma estrutura estandardizada, é adaptável a diversas situações.

Para esse efeito, a estrutura de um ficheiro XML é formada por elementos individualizados 

por marcadores, normalmente e doravante, designados por tag. 
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Imagem 1 – Composição de uma tag 

 

Cada tag é iniciada pelo símbolo < (menor que) e finalizadas pelo símbolo > 

(maior que). Todos os elementos de um ficheiro XML devem estar entre as tags: a tag 

de abertura e a de fecho. A tag de fecho é diferenciada da primeira com o símbolo / 

(barra), atribuindo o final do conteúdo que representa. 

Na linguagem XML as tags e os elementos são definidos e concebidos pelo 

próprio autor do ficheiro que os adapta às necessidades, por isso se diz ser uma 

linguagem muito flexível (tal como as tags e os elementos que compõem o ficheiro 

XML SAF-T (PT) foram definidos pela própria AT). 

Para melhor contextualizar a representação da informação num ficheiro XML, 

observemos a representação de uma ficha de clientes reduzida, para simplificar, a 

quatros campos: Código do cliente atribuído pelo programa informático, nome do 

cliente, número de identificação fiscal (NIF) e o local. 

Para conseguir linear a correspondência de informação, colocou-se lado a lado 

a imagem da ficha de cliente de um determinado programa informático e a respetiva 

representação dos elementos da ficha de cliente na linguagem XML: 

Imagem 1 – Composição de uma tag
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Cada tag é iniciada pelo símbolo < (menor que) e finalizadas pelo símbolo > (maior que). 

Todos os elementos de um ficheiro XML devem estar entre as tags: a tag de abertura e a de 

fecho. A tag de fecho é diferenciada da primeira com o símbolo / (barra), atribuindo o final 

do conteúdo que representa.

Na linguagem XML as tags e os elementos são definidos e concebidos pelo próprio autor do 

ficheiro, que os adapta às necessidades, por isso se diz ser uma linguagem muito flexível 

(tal como as tags e os elementos que compõem o ficheiro XML SAF-T (PT), foram definidos 

pela própria AT).

Para melhor contextualizar a representação da informação num ficheiro XML, observemos a 

representação de uma ficha de clientes reduzida, para simplificar, a quatros campos: código 

do cliente atribuído pelo programa informático, nome do cliente, número de identificação 

fiscal (NIF) e o local.

Para conseguir esquematizar a correspondência de informação, colocou-se lado a lado 

a imagem da ficha de cliente de um determinado programa informático e a respetiva 

representação dos elementos da ficha de cliente na linguagem XML:
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Imagem 2 – Ficha de cliente 1 

<Cliente> 
 

  <Codigo>1</Codigo> 

  <Nome>Pedro Almeida</Nome> 

  <NIF>503987651</NIF> 

  <Local>Braga</Local> 
 

</Cliente> 

 

 
 

 

 
Imagem 3 – Ficha de cliente 2 

<Cliente> 
 

  <Codigo>2</Codigo> 

  <Nome>Rui Alves</Nome> 

  <NIF>503789311</NIF> 

  <Local>Evora</Local> 
 

</Cliente> 

 

Como pode constatar quem define as tags e os elementos do ficheiro XML é o 

autor do próprio XML, de acordo com o que entende ser útil para representar o 

conteúdo, que neste exemplo foi uma ficha de cliente. Por isso, embora um ficheiro 

XML não tivesse sido idealizado para ser lido por humanos, foi estruturado de forma a 

se os humanos quiserem, podem facilmente lê-lo, dado ao seu formato caracterizado 

pela autodidaxia e fácil legibilidade. Portanto, não estranhe se a leitura do XML da 

ficha de cliente parece ser demasiado simples.  

Repare também que os elementos podem ser criados pelo autor do documento 

mas a estrutura do XML tem de cumprir as regras de sintaxe, isto é, os elementos têm 

de estar marcados por tags de abertura e fecho. Analisaremos no tópico seguinte as 

regras fundamentais de sintaxe de um ficheiro XML. 

<Cliente>

  <Codigo>1</Codigo>

  <Nome>Pedro Almeida</Nome>

  <NIF>503987651</NIF>

  <Local>Braga</Local>

</Cliente>
Imagem 2 – Ficha de cliente 1
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<Cliente> 
 

  <Codigo>2</Codigo> 

  <Nome>Rui Alves</Nome> 

  <NIF>503789311</NIF> 

  <Local>Evora</Local> 
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Como pode constatar quem define as tags e os elementos do ficheiro XML é o 

autor do próprio XML, de acordo com o que entende ser útil para representar o 

conteúdo, que neste exemplo foi uma ficha de cliente. Por isso, embora um ficheiro 

XML não tivesse sido idealizado para ser lido por humanos, foi estruturado de forma a 

se os humanos quiserem, podem facilmente lê-lo, dado ao seu formato caracterizado 

pela autodidaxia e fácil legibilidade. Portanto, não estranhe se a leitura do XML da 

ficha de cliente parece ser demasiado simples.  

Repare também que os elementos podem ser criados pelo autor do documento 

mas a estrutura do XML tem de cumprir as regras de sintaxe, isto é, os elementos têm 

de estar marcados por tags de abertura e fecho. Analisaremos no tópico seguinte as 

regras fundamentais de sintaxe de um ficheiro XML. 

<Cliente>

  <Codigo>2</Codigo>

  <Nome>Rui Alves</Nome>

  <NIF>503789311</NIF>

  <Local>Evora</Local>

</Cliente>
Imagem 3 – Ficha de cliente 2

Como pode constatar, quem define as tags e os elementos do ficheiro XML é o autor do 
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próprio XML, de acordo com o que entende ser útil para representar o conteúdo, que 

neste exemplo foi uma ficha de cliente. Por isso, embora um ficheiro XML não tivesse 

sido idealizado para ser lido por humanos, foi estruturado de forma a que, se quiserem, os 

humanos possam facilmente lê-lo, dado ao seu formato caracterizado pela autodidaxia e 

fácil legibilidade. Portanto, não estranhe se a leitura do XML da ficha de cliente parece ser 

demasiado simples. 

Repare também que os elementos podem ser criados pelo autor do documento mas a 

estrutura do XML tem de cumprir as regras de sintaxe, isto é, os elementos têm de 

estar marcados por tags de abertura e fecho. Analisaremos no tópico seguinte as regras 

fundamentais de sintaxe de um ficheiro XML.

REGRAS FUNDAMENTAIS DE SINTAXE

Elementos raiz, subelementos e organização dos elementos

Um ficheiro XML é constituído por um ou mais elementos. Para que o XML esteja bem 

construído é necessário que cada elemento principal aglomere outros elementos que o 

compõem. Ao elemento principal designamos por elemento raiz e aos demais designamos 

por subelementos. Todos estes elementos e subelementos que compõem o ficheiro XML 

têm de estar delimitados por tags de abertura e de fecho. De uma forma generalizada, 

podemos representar a infinidade de elementos e subelementos de um XML, assim:

<elementos>

<elemento1>

<subelemento1>conteúdo 1.1</subelemento1>

<subelemento2>conteúdo 1.2</subelemento2>

...

</elemento1>

<elemento2>

<subelemento1>conteúdo 2.1</subelemento1>

<subelemento2>conteúdo 2.2</subelemento2>

...

</elemento2>

...
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As saídas de mercadoria para clientes podem ser originadas por orçamentos, encomendas 

ou guias já lançadas no sistema. É possível nos programas informáticos converter estes 

documentos em faturas, ou importar os seus registos para o documento de fatura, sem 

necessidade de voltar a registar os valores. No entanto, o SAF-T (PT) expressa toda a 

rastreabilidade do documento fatura, incluído a referência a eventuais documentos que lhe 

deram origem.

A fatura é o documento mais importante do contrato de compra e venda. É este o comprovante 

oficial da compra e por isso tem a máxima relevância fiscal. O ficheiro XML SAF-T (PT) 

minucia toda essa relevância e rastreabilidade.

A estrutura de dados de documentos comerciais no SAF-T (PT) é a seguinte:

─ <SalesInvoices> Este elemento permite agrupar no mesmo conjunto de 

dados os documentos comerciais a clientes.

<NumberOfEntries> Este elemento devolve a informação do número 

total	de	documentos	exportados	no	ficheiro	XML	SAF-T.

 A AT confere se o número de documentos de venda existentes 

no	 ficheiro	 XML	 SAF-T	 está	 de	 acordo	 com	 o	 número	 indicado	 neste	

elemento (este teste, como muitos outros, não é feito pelo Validador 

disponível pela a AT).

<TotalDebit> O total a débito que consta neste elemento resulta 

do somatório dos valores a débito dos documentos comerciais faturados, 

excluindo os anulados. Assume, portanto, a soma dos elementos 

“DebitAmount” contidos nas linhas dos documentos exportados. Exemplo: 

Notas de Crédito.

<TotalCredit> O total a crédito que consta neste elemento 

resulta do somatório dos valores a crédito dos documentos comerciais 

faturados, excluindo os anulados. Assume, portanto, a soma 

dos elementos “CreditAmount” contidos nas linhas dos documentos 

exportados. Exemplo: Faturas e Notas de Débito.

 O cruzamento de informação obtida nestes dois elementos com 

outros elementos das vendas permite à AT controlar os movimentos de 

dinheiros ou valores entre a empresa e os terceiros, em que as quantias 

entregues ou recebidas, faturadas ou anuladas, são lançadas a débito 
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ou a crédito. Considere, a título de exemplo de auditoria, o facto 

de a diferença entre os valores destes dois elementos expressarem o 

saldo da conta de vendas, ou seja, expressa os proveitos das vendas 

que resultam da atividade corrente da empresa, em geral, sujeita a 

IVA e que a empresa deverá liquidar aos seus clientes.

 Note ainda que o validador da AT não confere se o total das linhas 

dos documentos corresponde ao somatório destes campos. Existindo 

diferenças,	estas	serão	identificadas	após	entrega	do	SAF-T,	facto	

que	poderá	provocar	auditorias	fiscais	suplementares.

─<Invoice> Este elemento discrimina os documentos de vendas 

para clientes nacionais, intracomunitários ou do mercado externo.

 Para além da numeração e da data, este elemento raiz contém dados 

essenciais	como	o	nome	da	firma	ou	denominação	social	do	comprador	

e	o	respetivo	número	de	identificação	fiscal	(através	do	CustomerID);	

a	assinatura	nos	termos	da	Portaria	n.º	363/2010,	de	23	de	junho;	

a discriminação dos bens transacionados, individualizando o preço 

líquido do IVA, a taxa aplicável e o montante de imposto devido, bem 

como	o	motivo	justificativo	da	não	aplicação	do	IVA,	se	for	caso	disso.

<InvoiceNo>	 Identificação	 única	 do	 documento	 de	 venda	

formada através dos mecanismos de numeração sequencial, em uma 

ou mais séries, convenientemente referenciadas: 

- Código interno do tipo de documento atribuído pelo programa 

informático. Por exemplo: Código interno “FACT” para Faturas. 

Aqui não há uma regra rígida, exceto a interdição de não poder 

ser utilizado o mesmo código interno de tipo de documento em 

diferentes tipos de documentos; 

-	Segue	um	espaço,	depois	o	identificador	da	série	do	documento,	

e uma barra (/);

-	 Por	 fim,	 o	 número	 sequencial	 desse	 documento	 dentro	 dessa	

série.

	O	Validador	disponível	pela	AT	não	verifica	se	a	numeração	dos	

documentos de venda é sequencial.

─<DocumentStatus> Este elemento descreve o estado atual 

do documento.
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<InvoiceStatus> Estados possíveis dos documentos: 

“N” – Normal;

“S” – Autofaturação;

“A” – Documento anulado;

“R” - Documento de resumo de documentos que foram 

criados noutras aplicações e não na aplicação que exporta 

do SAF-T;

“F” – Documento faturado.

<InvoiceStatusDate> Informa a data e hora do estado 

atual do documento.

<Reason> Este elemento informa a razão que levou 

à alteração de estado do documento. Este elemento não 

é de preenchimento obrigatório e pode ser suprimido da 

estrutura do SAF-T, desde que a informação solicitada não 

exista no repositório de dados da aplicação.

<SourceID> É comum entre os programas informáticos 

existir uma área de parametrização de dados onde é possível 

criar um conjunto de senhas de acesso ao programa, de 

forma a que cada utilizador se identifique quando acede à 

aplicação, criando assim uma rastreabilidade das opções 

que passou. Este elemento indica o código do utilizador 

da aplicação responsável pelo estado atual do documento.

<SourceBilling> Estabelece a origem do documento e 

deve ser preenchido com:

“P” – Documento produzido na aplicação;

“I” – Documentos integrados na base de dados de 

faturação, originários de outras soluções, nomeadamente 

a faturação em sistemas descentralizados ou em sistemas 

móveis (as chamadas soluções de mobilidade);

“M” – Documento proveniente de recuperação de 

emissão manual, previstos em caso de inoperacionalidade 

do programa de faturação, de acordo com o artigo 8.º da 

Portaria 363/2010, de 23 de junho.

 Em	 conformidade	 com	 o	 Ofício-Circulado	 n.º	 50001/2013,	 os	

documentos que residam na base de dados de determinada solução de 
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<MovementEndTime>	Este	elemento	identifica	a	data	e	hora	

de	 fim	 de	 transporte.	 Este	 elemento	 não	 é	 de	 preenchimento	

obrigatório e pode ser suprimido da estrutura do SAF-T, desde 

que a informação solicitada não exista no repositório de dados 

da aplicação.

<MovementStartTime>	Este	elemento	identifica	a	data	e	hora	

de início de transporte.

	 A	 AT	 não	 atribui	 código	 de	 identificação	 aos	 documentos	 de	

transporte cuja data e hora em que estão a ser comunicados seja 

superior	à	data	de	início	de	transporte.	Significa	que	a	data	e	hora	

indicada neste elemento (com o formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss) não pode 

ultrapassar a data da comunicação à AT. Este requisito obriga as 

empresas a ajustar as rotinas relacionadas com o processo de registo 

dos documentos de transporte, tendo em conta que, para além da 

importância de saber a data e hora de início de transporte, terá de 

ter em linha de conta o tempo recorrido entre o registo informático 

do documento de transporte e as operações relacionadas com o novo 

sistema de comunicação por transmissão eletrónica. 

Não há, no entanto, limite temporal entre a data e hora de início e 

a	data	e	hora	de	fim	de	transporte,	podendo	o	documento	ser	emitido	

(MovementDate) com data anterior à de início de transporte.

<ATDocCodeID> Neste elemento deve constar o código de 

identificação	ao	documento	de	transporte	atribuído	pela	AT,	nas	

situações	 previstas	 pelo	 Decreto-Lei	 n.º	 198/2012,	 de	 24	 de	

agosto, que introduz alterações ao regime de bens em circulação 

aprovado	pelo	Decreto-Lei	n.º	147/2003,	de	11	de	julho.

 A comunicação à AT dos elementos dos documentos de transporte 

considera-se cumprida no momento em que é disponibilizado o código de 

identificação	atribuído	ao	documento.	Depreende-se	que	este	elemento	

se encontra vazio quando o SAF-T é comunicado eletronicamente à AT 

com o propósito de obter esse mesmo código. Estará preenchido na 

comunicação	eletrónica	de	guias	anuladas	ou	em	ficheiros	XML	SAF-T	

completos para auditoria tributária, caso o código já tenha sido 

atribuído e inserido no programa informático.
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Saiba ainda que, sempre que o transportador disponha de código fornecido 

pela	AT	fica	dispensado	da	impressão	do	documento	de	transporte	(n.º	

8	do	artigo	n.º	5	do	RBC).	Basta que o código acompanhe os respetivos 

bens em envelope fechado, sendo permitida a abertura às autoridades 

fiscalizadoras	(n.º	3	do	artigo	n.º	7	do	RBC).	Este	código	é	válido	

para efeitos de controlo da AT, inspeção tributária ou de outros 

agentes	fiscalizadores	(exceto	em	documentos	processados	manualmente	

em papel e comunicados telefonicamente).

─<Line> Este elemento descreve a(s) linha(s) do documento 

que compõe a guia de transporte. Este elemento repete-se 

n vezes no SAFT-T, um para cada uma das linhas das guias.

<LineNumber> Indica o número da linha documento, 

sendo que devem ser exportadas pela mesma ordem em que se 

encontram no documento original.

─<OrderReferences> Embora de preenchimento não 

obrigatório, este elemento agrega informação do documento 

que	deu	origem	ao	documento	final.

<OriginatingON> Deve ser o número do documento 

de origem.

<OrderDate> A respetiva data do documento de 

origem.

</OrderReferences>

<ProductCode> Este elemento constitui-se como 

identificador	do	produto	ou	serviço.	

 Este elemento é sempre obrigatório, independentemente de se 

tratar	de	um	ficheiro	XML	SAF-T	de	faturação,	de	transporte	ou	completo	

para auditoria tributária. No entanto, recorda-se que apenas no 

caso	de	se	tratar	de	um	ficheiro	XML	SAF-T	completo	para	auditoria	

tributária cada produto ou serviço aqui indicado é obrigatoriamente 

identificado	no	bloco	de	informação	Product.	

<ProductDescription> Designação comercial do produto 

ou serviço, que é individualizado neste elemento com uma 

descrição.

<Quantity> Quantidade movimentada na linha.
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 A indicação das quantidades é sempre obrigatória, mesmo nos 

casos	em	que	alegadamente	não	é	possível	defini-la	com	total	exatidão.

<UnitOfMeasure> Unidade de medida. Por exemplo: Kg, Un.

 Não são consideradas válidas unidades de medidas incertas, como 

por exemplo “Caixas”.

<UnitPrice> Preço unitário líquido (deduzido dos 

descontos e impostos). Apenas em documentos não valorizados 

o preço pode ser preenchido com “0.00”.

<Description> Descrição da linha do documento.

<DebitAmount> Valor da linha, sem imposto, a preencher 

no caso de entrada de mercadoria valorizada. Se não for 

valorizada, deve ser preenchido com “0.00”.

<CreditAmount> Valor da linha, sem imposto, a 

preencher no caso de saída de mercadoria valorizada. Se 

não for valorizada, deve ser preenchido com “0.00”.

─<Tax>	Este	elemento	permite	identificar,	no	caso	de	

documentos	valorizados,	o	tipo	de	IVA,	o	espaço	fiscal	do	

IVA e a respetiva taxa de imposto.

<TaxType>	 Identifica	 se	 a	 linha	 do	 documento	

de transporte é ou não sujeita a IVA e pode ser 

preenchido com:

“IVA” – Imposto sobre o valor acrescentado;

“NS” – Não sujeição a IVA.

<TaxCountryRegion> O conteúdo deste elemento deve 

ser preenchido de acordo com a norma ISO 3166—1-alpha-

226,	sendo	que	por	predefinição	é	preenchido	com:

“PT”	para	o	espaço	fiscal	de	Portugal	Continental;

“PT-AC”	para	o	espaço	fiscal	da	Região	Autónoma	

dos Açores; e

“PT-MA”	para	o	espaço	fiscal	da	Região	Autónoma	

da Madeira.

26. Acessível em http://www.iso.org/iso/iso-3166-1_decoding_table.html
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TUTORIAL PARA COMUNICAR GUIAS DE TRANSPORTE POR 
SAF-T (PT) À AT

Tutorial

Comunicação de guias de transporte 

A objetivo deste tutorial é esquematizar os procedimentos necessários para 

comunicar os documentos de transportes no Portal da AT via ficheiro XML SAF-T 

(PT) e como obter o código de identificação atribuído pela AT ao documento. 

As novas exigências da AT para comunicar as guias de transporte conjeturam 

uma desadequação com as anteriores rotinas que apenas exigiam que os bens 

em circulação, em território nacional, fossem acompanhados de documentos 

de transporte. O n.º 3 do artigo n.º 2 da Portaria n.º 161/2013, de 23 de 

abril, define que a obrigação da comunicação eletrónica dos elementos dos 

documentos de transporte seja efetuada pelos sujeitos passivos remetentes 

dos bens; no entanto e à semelhança com outras obrigações, permite a estes 

habilitar terceiros a fazê-la, em seu nome e por sua conta, em funcionalidade 

disponibilizada no Portal das Finanças. Porém, a comunicação de documentos 

de transporte à AT é uma rotina diária, facto que exige disponibilidade constante 

de quem as comunica. Esta realidade reduz a viabilidade de ser incumbida a 

terceiros, por exemplo, a gabinetes de contabilidade. 

Começamos por recordar que o ficheiro XML SAF-T (PT) de documentos de 

transporte deve conter os seguintes blocos de informação:  

• Header (Cabeçalho); 

• Customer (Clientes movimentados); 

• Supplier (Fornecedores movimentados); 

• Tax Table (Tabela de impostos); 

• Movement of goods (Documentos de movimentação de mercadorias).

Na posse do ficheiro XML SAF-T (PT) de documentos de transporte, e após 

validar os seus conteúdos, deve seguir os seguintes procedimentos para 

comunicar os elementos dos documentos de transporte:
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Tutorial

1. Portal das finanças
Aceder ao Portal das Finanças, acessível por www.portaldasfinancas.gov.pt, e 

selecionar o atalho que o direciona para o sítio e-fatura:
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Aceder ao Portal das Finanças, acessível por www.portaldasfinancas.gov.pt, e 

selecionar o atalho que o direcionada para o sítio e-fatura: 

 

Imagem 22 – Bem vindo ao Portal das Finanças / Portal das Finanças (adaptada) 

 

2. Documentos de transporte 

De seguida escolhe “Entrar” na opção de Documentos de transporte: 

 

Imagem 23 – e-Fatura documentos de transporte / Portal das Finanças (adaptada) 

 

 

Imagem 22 – Bem-vindo ao Portal das Finanças / Portal das Finanças (adaptada)

2. Documentos de transporte
De seguida escolhe “Entrar” na opção de Documentos de transporte:
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1. Portal das finanças 

Aceder ao Portal das Finanças, acessível por www.portaldasfinancas.gov.pt, e 

selecionar o atalho que o direcionada para o sítio e-fatura: 
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não sejam suficientes para fazer face às exigências da Autoridade 
Tributária e Aduaneira (AT). 
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de literacia digital, a aprenderem a ler os conteúdos do ficheiro 
XML SAF-T (PT) preparando-os para as exigências com que se con-
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reflexão sobre as consequências da modernização dos serviços 
disponibilizados pela Administração Pública na vida quotidiana 
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Fique a saber porque as empresas, sem se aperceberem e sem 
que tal seja intencional, podem transmitir várias incoerências para 
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Por isso, o privilégio de conseguir ler um ficheiro SAF-T (PT) é ter, 
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