
Objectivo do Guia
O presente guia tem a finalidade de proporcionar aos utilizadores uma orien-

tação rápida e objectiva dos principais itens do Módulo de Bancos. Para in-

formações mais pormenorizadas deve consultar o manual de “Linha Next” 

disponibilizado pela Sage Portugal.

1. Configuração do Sistema

1.1 Objectivos do Módulo de Bancos

A funcionalidade de bancos está integrada na Gestão Comercial Next (NGC) 

e tem por objectivo:

• Gestão de contas de depósitos à ordem - Extracto Bancário;

• Construção de Talão de Depósito;

• Estatísticas de naturezas bancários (exemplo: despesas de água/portagens/ 

…);

• Controlo de tesouraria;

• Reconciliação Bancária.

1.2 Aspectos Preliminares

• Ao instalar a aplicação Gestão Comercial, todos os ficheiros responsáveis 

pelo funcionamento de Bancos são simultaneamente instalados;

• As funcionalidades de Bancos estão perfeitamente integradas na Gestão 

Comercial.

• Fluxo de Informação do Módulo de Bancos dá-se através da ligação entre o 

Módulo de Bancos e a Contabilidade, sendo concretizado através da li-

gação on-line ou descarga dos movimentos existentes no Extracto 

Bancário para a Contabilidade, a semelhança do que já acontece.
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2. Procedimentos após Instalação
Após a instalação deve entrar em cada uma das empresas e proceder da se-
guinte forma:

2.1 Parâmetros da Aplicação – Responsável do Sistema

• Data de fecho de reconciliações: Esta opção, permite ao utilizador ini-
bir completamente a alteração a uma determinada reconciliação, não sendo 
também possível alterar qualquer movimento no ecrã de extractos bancários 
com data igual ou anterior à data de fecho de reconciliação.
• Nº dias Extracto: Introdução do intervalo de dias por defeito dos movi-
mentos a serem considerados na movimentação. Exemplo: 30 – significa que 
sistema mostra movimentos dos últimos 30 dias (dias de calendário).

2.2 Reposição de Tabelas

Para início de trabalho é aconselhável repor da base de dados modelo as ta-
belas novas referentes a Bancos:
• Documentos Bancários

• Naturezas Bancárias

• Grupos de Contas Bancárias

• Contas Reservadas a Bancos 

3. Tabelas

3.1 Tabelas de Bancos

A tabela de bancos mantem-se a já existente nas versões anteriores, tendo 
sido acrescentada nova informação, necessária ao modulo de bancos,  pelo 
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que deve completar a informação dos seus bancos\balcões\contas já existen-
tes, nomeadamente as definições das contas bancárias:
• Pasta Principal:

- Conta Bancária – Poderá conter até 21 dígitos para introdução do 
NIB, contudo e se os códigos de banco e balcão corresponder à codi-
ficação do Banco de Portugal, a conta bancária poderá conter apenas 
os 13 dígitos que corresponde ao número de conta bancário, sendo 
que a aplicação para as operações obterá o NIB da relação dos códigos 
BANCO+BALCÃO+CONTA.

Só possível se os códigos forem numéricos e o número de conta não conter 
mais do que 13 dígitos.

- Conta Ordem - Conta do plano de contas para registo contabilístico 
dos movimentos relacionados com a conta bancária.

- Conta Resp – Conta do plano de contas para registo contabilísti-
co das responsabilidades passivas assumidas pela empresa perante o 
banco nas operações desconto/financiamento

• Pasta Definições:
- Data abertura: Data de abertura da conta bancária.
- Data fecho: Data de encerramento da conta bancária 

Uma vez preenchida a “Data Fecho” o sistema considera a conta encerrada, 
sendo na movimentação emitida uma mensagem de aviso que a mesma se 
encontra encerrada.
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- Grupo: Recurso à tabela de grupos de contas bancárias. Este é um 

campo de uso facultativo. O mesmo permite a classificação das con-

tas bancárias por grupos (exemplos: Depósitos à ordem, Aplicações 

financeiras, etc.) de forma a que a informação dos valores disponíveis 

em tesouraria (mapas) possa ser extraída pela classificação efectuada. 

Esta classificação é totalmente livre e permite que a mesma se adapte 

às necessidades da Empresa.

  Este campo permite discernir a informação extraída nos mapas.

- Banco/Balcão/Conta Rel.: Recurso à Tabela de Bancos/Balcão /

Contas - Esta associação permite a sugestão, na movimentação, de 

qual o banco/conta destino a utilizar nos documentos tipificados 

como Transferência entre Contas.

- Juros Devedores: Campo informativo da taxa de juro devedores 

negociada com o banco.

- Juros Credores: Campo informativo da taxa de juros credores nego-

ciada com o banco.

- Valor saldo a descoberto: Deve-se indicar o valor do descoberto 

negociado com o banco. Esta informação será controlada via o mapa 

de controlo de tesouraria.

- Sld mínimo: Deve-se indicar, para efeitos de gestão, qual o saldo 

mínimo da conta. Esta informação é controlada via mapa de controlo 

de tesouraria.

- Sld máximo: Deve-se indicar, para efeitos de gestão, qual o saldo 

máximo da conta. Esta informação é controlada via mapa de contro-

lo de tesouraria.

- Diário: Recurso à tabela de diários. Permite definir qual o diário a 

ser movimentado no registo de movimentos bancários associados ao 

banco/conta em causa que sejam de origem bancária e não da Gestão 

Comercial

Resumo: 
Campos “Juros” são meramente informativos.
A informação dos campos “Valor saldo a descoberto”, “Sld mínimo” e “Sld 
máximo” será controlada via mapa de controlo de tesouraria.
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3.1.1. Documentos Bancários

Esta tabela destina-se a definir cada um dos documentos passíveis de serem 
utilizados no ecrã de movimentação de contas bancárias.

Esta tabela tem por objectivo a definição de documentos bancários. 

• Código: Código atribuído ao documento bancário. Salienta-se que os do-
cumentos tipificados como Talão de Depósito não podem ser introduzidos 
via ecrã normal de introdução de movimentos (extracto bancário).
• Descrição: Descritivo do documento. 
• Abreviatura: Descrição abreviada do documento. 
• Tipificação: Recurso a tabela interna de Tipificações. A mencionada Ti-
pificação deve ser interpretada simplesmente pelo Tipo de Documento Ban-
cário a criar. 

- “Talão de Depósito”  
- “Transferência entre Contas” 
- “Saldo Abertura” 
- “Específico GC” – Só pode ser utilizado em associação às movimen-

tações da gestão comercial 
- “Outros”.

• Sinal: Sinal previsto do movimento bancário. 
Exemplo: Juros creditados – D: na movimentação do extracto bancário assumirá 

por defeito sinal débito, no entanto pode ser alterado na movimentação para cré-

dito.
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• Natureza: Recurso à tabela de Naturezas Bancárias - Esta associação per-
mitirá um automatismo na movimentação. Ao digitar o documento o siste-
ma sugere de imediato a natureza bancária prevista no movimento. Esta pode 
ser alterada na movimentação.
• Doc. Contabilidade: Recurso à tabela de documentos – Deve-se indicar o 
documento a ser utilizado na gravação do correspondente movimento con-
tabilístico. 

Só podem ser utilizados documentos de origem contabilística.
Se pretender criar um documento de origem contabilística e dispõem ape-
nas da Gestão Comercial, só poderá faze-lo via botão criar na tabela de do-
cumentos bancários.

• Gera Talão de Depósito: Este campo tem a indicação se gera ou não 
Talões de Depósito. Por exemplo, no caso de pagamentos não faz sentido 
darem origem a Talões de Depósito, mas no caso de recebimentos torna-se 
necessário efectuar um depósito bancário.
• Numerador: Contador sequencial do número do documento. Apenas 
considerado para documentos do tipo “Talão de Depósito”.

3.1.2 Naturezas Bancárias

Tabela que permite a identificação das naturezas bancárias.

O conceito de natureza bancária tem dois objectivos: estatística de movimen-
tos (ex: despesas) e configuração contabilística (contrapartida à Conta POC 
bancária indicada na tabela Banco/Balcão/Conta).
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• Código: Código atribuído à natureza bancária.

• Descrição: Descrição da natureza bancária.

• Conta POC: Define-se a conta POC a registar como contrapartida à conta 

bancária. 

Exemplo: Descritor – Juros debitados a conta POC será uma conta 681.

• Taxa IVA: Indique a taxa de IVA implícita na natureza utilizada. O valor 

digitado na movimentação deverá ser o valor com IVA incluído. Caso a natu-

reza não seja sujeita a IVA, então deve deixar este campo em branco.

• % IVA não Dedutível: Indique a percentagem de IVA não dedutível do 

descritor utilizado. 

Exemplo: Gasóleo – deve indicar no campo anterior (Taxa de Iva) 19% e neste 

campo 50%. Neste caso quando na movimentação utilizar este descritor e 

registar uma despesa de € 5,00 o sistema calcula que o valor a registar:

- na conta POC associada: € 5,00 / 1,19 = € 4,20;

- na conta Iva ded. € 4,20 * 19% * 50% = € 0,40 

- na conta de IVA não ded. € 0,40 

• Conta IVA Dedutível: Deve-se indicar a conta de IVA aplicável.

• Conta IVA Não Dedutível: Deve-se indicar a conta de IVA aplicável.

• Código IVA – Deve indicar qual o código de IVA contabilístico aplicável.

• Código Fluxo – No caso de ter ligação a contabilidade com tratamento de 

fluxos de caixa, deve indicar qual o código de fluxo correspondente.

• Código Rubrica – No caso de ter ligação a contabilidade com tratamento 

de movimentos de gestão, deve indicar qual o código da rubrica correspon-

dente.

3.1.3 Grupos Contas Bancárias

Este campo, como já referido é associado aos Bancos e permite ao utilizador 

agrupar as contas bancárias para que os mapas possam ter rupturas por este 

campo.

4. Ligação à Contabilidade
A ligação à contabilidade pode ser efectuada de forma on-line ou via expor-

tação para a contabilidade utilizando um ficheiro ASCII.
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Foi também acrescentada uma nova pasta na descarga diferida para a con-

tabilidade, que lhe permitirá refazer a classificação contabilística dos movi-

mentos bancários na contabilidade

5. Reconciliação e Movimentos do Banco
As reconciliações bancárias funcionam com base no extracto da conta corren-

te bancária, permitindo a marcação dos valores reconciliados contrapondo 

com o extracto proveniente do banco e comparando os saldos com a conta 

contabilística referente ao banco

Cada reconciliação é identificada por um código (indicado pela conjugação 

de letras e números) para que em qualquer altura se possa proceder à emis-

são/consulta da referida reconciliação.

Para efeitos de controlo, deverá introduzir (manualmente) o valor apresen-

tado no extracto bancário enviado pelo Banco, para que o sistema controle 

se há alguma diferença de saldos para o período de reconciliação. No caso de 

existir diferenças (valores existentes no extracto proveniente do banco mas 

ainda não lançados no sistema), devem ser registados em Movimentos do 

Banco, tendo em conta que a função deste ecrã é a introdução de movimen-

tos que aparecem no extracto do banco (perspectiva do banco) mas que não 

se encontram registados nos movimentos bancários da empresa e, como tal, 

devem aparecer na reconciliação bancária de um determinado período.
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6. Ligação Gestão Comercial e o Modulo de Bancos
A “ligação” a bancos surge naturalmente no decorrer dos lançamentos de 
gestão comercial que tenham reflexos no banco. Para que tal aconteça, terá 
que associar um documento bancário ao meio de pagamento utilizado (ex: 
meio de pagamento CHQ - Cheque corresponde o Documento Bancário re-
cebimentos – CHR – Cheques recebidos). Só pode associar documentos ban-
cários com tipificação “Especifico GC”. 

Só serão gerados movimentos bancários para meios de pagamento com do-
cumentos bancários associados

O Talão de Depósito será ou não gerado consoante o parametrizado no cam-
po “Gera Talão de Depósito” do mesmo documento bancário associado. Pos-
teriormente, é possível no ecrã de Talões de Depósito carregar os movimen-
tos do saco gerados, seleccionando aqueles que irão ser incluídos no Talão de 
Depósito a criar.
Para documentos bancários sem a indicação “Gera Talão de Depósito” os 
movimentos são gerados imediatamente no extracto bancário (por exemplo: 
Transferência Bancária).

Só é possível efectuar a ligação a bancos para documentos que movimen-
tem tesouraria, (por exemplo Vendas a Dinheiro, Recebimentos, Pagamen-
tos…)

7. Exemplo Prático
Uma vez preenchida as tabelas / ficheiros que irão servir de suporte na movi-
mentação bancária, avançamos para um exemplo prático.

Z a)
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De acordo com a parametrização da natureza “TLF” indicado na imagem, lan-
çamos no Extracto Bancário um valor de € 1190 a crédito associado no Tipo 
de Documento “CHQ” que por sua vez tem associado a natureza “TLF”.

Z c)

Z b)



Guia Auxiliar - BANCOS

11

Analisando ao pormenor o lançamento bancário:
• Uma vez seleccionado o Banco, preencheu-se a Data Inicial e Final a 04-02-
2004. Note, que é aqui que a parametrização do campo Nº dias Extracto dos 
parâmetros da aplicação (mencionado no ponto 2.1 do guia) irá ter influ-
ência. Se aquele campo estiver preenchido com “1” significa que ao digitar 
<Enter> na Data Inicial e Data Final a aplicação preencherá automaticamente 
a Data Final com a data do sistema e a Data Inicial será o data do sistema 
subtraída de 1 dia.
• No início do dia 04 de Fevereiro de 2004 o saldo contabilístico e disponível 
do Banco XPTO é € 2573.71. Verifique que ao campo Data Inicial corres-
ponde ao primeiro Saldo Contab. Inicial e  Saldo Disp. Inicial do ecrã. 
• Após no nosso lançamento verificamos que o montante do Saldo Contab. 
Final e do Saldo Disp. Final que correspondem a Data Final diferem. Esta 
diferença advém da afectação da Data Movimento (04-02-2004) ao Saldo 
Contab. Final (€ 1383.71=2573.71 – 1190.00) e da Data Valor (05-02-2004) 
ao Saldo Disp. Final (€ 2573.71).

No que diz respeito a ligação à contabilidade:
• A conta de banco é indicada na tabela de Bancos/Balcão/Conta no res-
pectivo campo “Conta Ordem”.  
• Na parametrização dos Documentos Bancários é indicado o sentido Débito 
/ Crédito da conta do Banco. Neste exemplo 121 será sugerida a Crédito, de 
acordo com o que está indicado no Doc. Bancário CHQ – Cheques, nomeada-
mente no campo sinal “D/C=C”. Salienta-se assim que a óptica de D/C no 

Extracto Bancário é exactamente a mesma que na Contabilidade.
• As contrapartidas da Conta do Banco, são indicadas na Natureza (as-
sociada ao Documento Bancário):

- Conta 62222 - informação retirada do campo Conta POC da Nature-
za

- Conta de IVA - informação igualmente retirada da Natureza
• O Diário contabilístico para o qual será registado / descarregado o movi-
mento CTB  é indicado na conta bancária enquanto o Documento contabi-
lístico é indicado no Documento Bancário.
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Ao integrar na Contabilidade, resulta:
121: € 1190,00
62222: € 1190,00 / 1,19 = € 1000
2432331: € 1000 * 19% = 190

A janela de ligação à contabilidade poderá aparecer sempre conforme in-
dicado - ”Abre Janela Mov. Contab.” Nos parâmetros da aplicação ou via 
botão contabilidade no “Extracto Bancário”. 


