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ENQUADRAMENTO

• Este documento visa em traços gerais auxiliar nas operações de 
preparação e envio do SAFT de Inventário.

• A comunicação do Inventário de Existências é obrigatória desde 2015

• O prazo normal para efetuar a comunicação eletrónica do inventário é 
até 31 de janeiro do ano seguinte. No entanto, as pessoas coletivas ou 
singulares que adotem um período de tributação diferente do ano civil, 
deverão efetuar a comunicação até ao final do primeiro mês seguinte ao 
termo desse período.

• O processo de comunicação de ficheiro de inventários inclui os seguintes 
passos:
• Contagem e controlo físico do inventário;
• Verificação do inventário existente na aplicação;
• Registo de eventuais regularizações;
• Emissão do ficheiro de inventários;
• Comunicação do ficheiro de inventários à AT.
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#1 CONTAGEM E CONTROLO
FÍSICO DO INVENTÁRIO

Com a Preparação de Inventário, é iniciado 
o processo de contagem de inventário, 
indicando qual o armazém / localização a 
efetuar a contagem, assim como 
os artigos que vão ser alvo de contagem.

• Para preparar o Inventário aceder ao
• ERP
• Inventário
• Inventariação



#1 CONTAGEM E CONTROLO FÍSICO DO 
INVENTÁRIO

• Para dar início ao inventário é necessário:
• Identificar armazém
• Validar a necessidade de colocar restrições (famílias, artigos, etc)
• Fazer Atualizar para que apareçam os artigos na grelha
• Selecionar a Opção de Inventário pretendida

• Bloquear Stock: esta opção bloqueia a utilização dos artigos do inventário em 
documentos que movimentem stock até que este seja encerrado;

• Inventário às cegas: com esta opção ativa, não é apresentada a coluna da 
quantidade existente pelo que apenas irá lançar as quantidades contadas;

• Inventário fixo: após gravar a preparação, é possível inserir novas linhas nas 
contagens. Quando pretende impedir esta operação, deverá ativar esta opção 
na preparação;



#1 CONTAGEM E 
CONTROLO FÍSICO 

DO INVENTÁRIO
Uma vez os artigos contados fisicamente, chega a altura de 
introduzir os mesmos na contagem de inventário Primavera
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#1 CONTAGEM E 
CONTROLO FÍSICO 

DO INVENTÁRIO

• Ao introduzir a quantidade contada fisicamente a aplicação 
automaticamente calcula qual o acerto necessário a fazer

• Os acertos gerados serão lançados nos documentos indicados no 
tabulador Outras opções
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#1 CONTAGEM E 
CONTROLO FÍSICO 

DO INVENTÁRIO

• Por fim fechar o inventário
• Para tal basta mudar o estado para Fechado e Gravar
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#2 VERIFICAÇÃO DO INVENTÁRIO 
EXISTENTE NA APLICAÇÃO

Uma vez realizada a contagem de 
inventário é pertinente identificar se as 
quantidades em stock são as correctas 
antes de gerar o SAFT de Inventário.
Para tal aconselhamos a extracção de uma 
Consulta de Inventário



#3 REGISTO DE EVENTUAIS 
REGULARIZAÇÕES

Se ao analisarmos a consulta de inventário 
identificarmos que ainda existem 
discrepâncias, podemos optar por:
• Fazer nova contagem física
• Lançar regularização direta nos 

Documentos Internos
Quebras / Ganhos
Entrada / Saída de Stock



#4 EMISSÃO DO FICHEIRO DE 
INVENTÁRIOS

Uma vez stock em sistema validado com 
stock físico é possível gerar o ficheiro para 
comunicação à AT
ERP
Obrigações Declarativas
Comunicação com AT
Comunicação de Inventários

Nota: O inventário de 2021 ainda é 
comunicado sem valorização.



#4 EMISSÃO DO 
FICHEIRO DE 

INVENTÁRIOS

• No processo gerar o ficheiro para comunicar à AT é possível 
restringir por inventário

• Uma vez ficheiro gerado é possível anular o mesmo
• Aceder a ficheiros já gerados recorrendo à lupa
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A Lupa permite-nos consultar as 
comunicações já Processadas.

A opção Exportar permite-nos gerar o 
ficheiro para comunicar à AT.



#4 EMISSÃO DO 
FICHEIRO DE 

INVENTÁRIOS

No ficheiro de comunicação do inventário à AT os artigos são 
tipificados, pelo que deve haver um especial cuidado no sentido de 
garantir que os artigos estão devidamente tipificados
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#5 COMUNICAÇÃO DO FICHEIRO
DE INVENTÁRIO À AT

Uma vez a exportação do ficheiro realizado 
do ERP Primavera.

Aceder ao site do e-factura
• Proceder à autenticação
• Enviar o Ficheiro Inventário



Esperamos que este documento lhe tenha sido útil!

Votos de um excelente 2022

Dezembro 2021

INQUÉRITO
Participe neste inquérito e deixe os 
seus dados para receber em primeira 
mão os resultados da nossa análise
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