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O papel dos departamentos financeiros continua  
a expandir-se e a evoluir. Em virtude de um mercado 
em mudança, os departamentos financeiros deparam-
se com responsabilidades acrescidas e uma pressão 
maior para contribuir para o crescimento estratégico  
e impulsionar valor para a organização.

Desta feita, é exigido mais do que meros lançamentos 
contabilísticos e tratamento da burocracia,  
é necessário trabalhar os dados qualitativos  
e quantitativos para suportar as decisões da gestão, 
tendo então um papel relevante na antecipação  
e de prevenção estratégica.

O novo desafio: 
Monitorize a informação
da sua empresa

“As estratégias de ERP 
podem ter um impacto 
de 43% na redução  
dos custos.” 
–  Aberdeen Research, 2014.

Solução Financeira e Administrativa
O controlo e a monitorização na sua empresa

Assim, os departamentos financeiros têm de estar 
sempre actualizados, resultado das constantes 
alterações da legislação contabilística, comercial  
e fiscal, e ainda necessitam de soluções de gestão 
que forneçam mais informação sobre as operações  
e para exercerem um maior controlo sobre estas.
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A nossa Proposta de Valor

Acompanhamento 
permanente da legislação
As constantes alterações da legislação 
contabilística, comercial e fiscal, com 
implicações na actividade das empresas, 
obriga a actualizações permanentes dos 
sistemas de informação.

Atentos às exigências do mercado 
e à legislação em vigor, na Sage 
disponibilizamos actualizações constantes, 
conferindo ao seu software de gestão o 
rigor e o cumprimento total da lei em vigor.

Aumento da rentabilidade
As maiores preocupações dos departamentos 
financeiros incidem sobre o volume de 
receitas da empresa, o cumprimento dos 
objectivos estabelecidos, a gestão de risco 
e a eficiência organizacional.

Desta forma, os custos operacionais das 
empresas são um factor importante a ter 
em conta. Assim, o recurso ao Software 
Sage permite uma automatização  
dos processos financeiros e ganhos  
de produtividade, alcançando uma riqueza 
funcional “óptima” para um ROI adequado 
à empresa.

Suporte na gestão
Actualmente, os departamentos 
financeiros são confrontados com elevado 
volume de informação necessária  
no apoio à decisão.

O nosso software de gestão permite 
uma rápida resposta ao tratamento da 
informação e emite reportes rigorosos  
da situação financeira da empresa,  
que incluem indicadores de rendimento 
para ajudar na tomada de decisões 
estratégicas e na previsão de riscos.

Desta forma, conduzimos os 
departamentos financeiros a um aumento 
da produtividade e a um papel mais 
relevante dentro das organizações.

+ de 100.000
Clientes.
O conhecimento adquirido  
pelo acompanhamento estreito  
e constante aos mais de 100.000  
clientes, permite-nos ter uma visão  
bem estruturada das suas necessidades  
e exigências.

Soluções
Com ampla cobertura 
funcional.
Posicionamo-nos como parceiros 
estratégicos, oferecendo soluções  
com ampla cobertura funcional  
e que atestam o aumento  
do seu desempenho. 

+ Informação
Aumentando a eficiência 
e rentabilidade.
Na Sage, disponibilizamos soluções 
completas e fiáveis que partilham  
a informação pela organização, 
permitindo aumentar a eficiência  
e a rentabilidade das organizações 
 – reduzindo custos e maximizando  
as receitas.

+ Rigor

+ Segurança

+ Agilidade

+ Rapidez



Solução Financeira e Administrativa
O controlo e a monitorização na sua empresa

5

A nossa Solução  
- Financeira e Administrativa
A pensar nos departamentos financeiros,  
disponibilizamos uma solução diferenciadora 
para facilitar o seu dia-a-dia e ajudá-lo  
a aumentar o valor na sua organização.

Agora, poderá dar uma rápida resposta 
à fiscalidade, correr todo o ciclo 
contabilístico facilmente, gerir as 
remunerações e honorários e controlar  
a vida dos seus activos.

E, em todas as operações, beneficia do 
Arquivo Digital Sage que permite anexar  
e organizar toda a informação respeitante 
às várias operações.

Além disso, será um excelente suporte 
à gestão da sua organização, pois 
converterá os dados disponíveis em 
informação de negócio, fundamental para 
a antecipação da situação financeira  
da sua organização e para o apoio  
na tomada de decisão.

Recomendamos:

• Sage 50

• Sage Gestexper

• Sage Next

A nossa Solução
Financeira e Administrativa

+ Simplicidade
ao controlar os processos  
do seu negócio.

+ Rigor
na gestão da sua organização.

+ Segurança
ao enfrentar o mercado.
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Contabilidade
Optimizar a gestão financeira e de 
tesouraria, controlar por completo  
os dados fiscais e respectivos relatórios, 
gerir e monitorizar a evolução do negócio 
e cumprir as obrigações legais são 
desafios gritantes para ter capacidade  
de criar e gerir um negócio rentável.

O ambiente competitivo onde  
as empresas vivem, as constantes 
alterações e exigências legais  
e as preocupações de tesouraria, 
influenciam a necessidade de controlar  
a área financeira.

A Solução Financeira e Administrativa 
automatiza e agiliza com rigor  
os processos financeiros e contabilísticos, 
tornando mais fácil e rápido  
o cumprimento das exigências legais  
e fiscais e o acompanhamento on time  
da situação financeira e de tesouraria  
da sua empresa.

•  Registo flexível e automatizado  
de movimentos:

a)  Introdução de movimentos por tipo 
de documento ou por diário, podendo 
basear-se em modelos de lançamentos 
pré-definidos;

b)  Redução dos erros de utilizador, 
mediante a definição de restrições  
à movimentação de determinadas 
contas, em função das categorias  
de IVA, fluxos de tesouraria, rubricas  
e categorias de custeio aplicáveis;

c)  Auditoria de movimentos, permitindo  
o registo de notas e controlo do estado 
dos movimentos auditados;

d)  Possibilidade de integração 
contabilística da facturação a partir  
de ficheiros SAF-T, tirando partido  
de uma parametrização prévia das 
contas a movimentar;

e)  Classificação dos lançamentos para 
efeitos de IVA.

A nossa Solução
Funcionalidades

•  Automatização dos processos 
contabilísticos recorrentes: 
apuramento de IVA (regime normal  
e regime de IVA de caixa), apuramento 
de resultados, abertura e fecho  
de exercícios, transposição de saldos. 

•  Gestão anual dos diversos planos 
auxiliares da contabilidade, permitindo 
ajustes de ano para ano, sem perder os 
benefícios de operar com um sistema 
multianual.

•  Possibilidade de usar códigos  
de contas alternativos, relacionados  
com o código de contas financeiras, 
para reporte em diferentes 
referenciais contabilísticos.

•  Contabilidade Analítica e de Gestão:

a)  Gestão multidimensional, conjugando 
centros de custo, sectores, rubricas e 
categorias de custeio;

b)  Lançamento de movimentos de gestão 
autónomos, permitindo uma imputação 
de custos e distribuição de rendimentos 
orientados aos centros de custo;

c)  Chaves de repartição de valores por centros 
de custo e reflexões automáticas por tipo de 
lançamento e por conta financeira;

d)  Balancetes, extractos e relatórios  
de análise simples ou cruzada  
por centro de custo, sector, rubrica  
ou categoria de custeio.

•  Gestão Orçamental:

a)  Processo de orçamentação pode 
ser efectuado em função das contas 
financeiras, analíticas ou por rubrica/
centro de custo;

b)  Ferramenta de auxílio à orçamentação 
que permite elaborar o orçamento, 
baseado nos valores de anos 
transactos, com distribuição automática 
ou manual por cada mês;

c)  Análises da execução orçamental, 
permitindo identificar desvios bem 
como a sua origem.

•  Gestão de pendentes e movimentos 
em aberto:

a)  Permite o controlo de movimentos  
em aberto, através de processos  
de justificação de valores,  
o que permite uma análise detalhada 
dos saldos de contas correntes;

b)  Gestão de contas correntes  
de terceiros, permitindo o controlo  
de valores a receber e a pagar, bem 
como dos valores em carteira 
(letras e cheques por liquidar);

c)  Mapas de análise de antiguidade 
de saldos, justificativos de saldos, 
extractos de pendentes, entre outros 
elementos de análise;

d)  Cálculo e lançamento de ajustes cambiais.

•  Gestão de Tesouraria:

a)  Classificação de movimentos em função 
das rubricas de fluxos de caixa;

b)  Controlo e reconciliação de contas bancárias;

c)  Análises cruzadas por fluxo/conta de tesouraria.

•  Demonstrações económico-
financeiras e outros elementos  
de análise contabilística:

a)  Extractos, balancetes e mapas  
de análise comparativa, com valores 
mensais e acumulados;

b)  Cartas de confirmação de extractos  
e saldos em aberto;

c)  Balanço, Demonstração de Resultados  
e Demonstração dos Fluxos de Caixa;

d)  Anexo; 

e)  Demonstração das alterações no capital próprio;

f)  Relatório de gestão.
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A nossa Solução
Funcionalidades

•  Análise financeira completa, 
personalizada e integrada com o 
Microsoft Excel:

a)  Edição de novos mapas, via configurador 
simples, semelhante a uma folha de cálculo;

b)  Integração com o Microsoft Excel, que 
garante o acesso em tempo real aos 
dados contabilísticos residentes na 
aplicação. Assim, passa a ser possível 
obter rácios, gráficos, indicadores, entre 
outros elementos de análise, em tempo 
real e usufruindo da riqueza funcional do 
Microsoft Excel em toda a sua plenitude.

•  Tratamento e Reporte fiscal:

a)  Gestor de obrigações fiscais, para 
controlo do estado de cumprimento  
de cada declaração, gerando alertas  
ao utilizador;

b)  Preenchimento automático  
das declarações fiscais;

c)  Validação e submissão directa à AT  
a partir da aplicação, ou via exportação/
importação de ficheiro;

d)  Arquivo digital das declarações submetidas;

e) Ajuda contextual ao preenchimento;

f)  Cumprimento rápido e seguro  
das diversas obrigações declarativas, 
nomeadamente:

1.  Declaração periódica de IVA, incluindo 
mapas de conferência do IVA,  
e diagnósticos de conferência entre 
as bases de incidência e os valores 
apurados;

2. Emissão do ficheiro SAF-T;

3.  Mapa de pedido de reembolsos de IVA;

4.  Modelo 22, Modelo 30 - Dossier fiscal;

5.  Modelo 3, Declaração de retenções  
na fonte, Modelo 30 – Rendimentos 
pagos a não residentes e Modelo 39;

6. IES.

•  Ferramenta autónoma de auditoria  
e exploração do conteúdo dos 
ficheiros SAF-T, na qual se destaca: 

a)  Suporte aos processos de auditoria 
contabilística e financeira (registo de erros, 
notas interrogativas e justificativas, etc);

b)  Relatório de erros de estrutura e dados 
incoerentes, e mensagens de aviso;

c)  Relatórios contabilísticos e análises de 
vendas baseados exclusivamente no SAF-T: 
Análise periódica de vendas por cliente, 
produto, família, etc; Balancete, Extracto 
de conta, Balanço, Demonstração de 
resultados, entre outros.

Comunicação  
Integrada
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Gestão de Activos
Os activos têm um peso relevante na gestão 
das empresas – pois, na sua maioria, têm um 
valor materialmente significativo e, portanto, 
o seu tratamento é importantíssimo.  
Além disso, os seus ciclos de vida envolvem 
uma série de procedimentos administrativos 
que consomem muito tempo e exigem  
o maior rigor.

A Solução Financeira e Administrativa 
permite o tratamento de todo o ciclo de vida 
dos activos, bem como a automatização dos 
processos de gestão de activos. Além disso, 
é também possível criar múltiplos cenários 
contabilísticos para a gestão de activos.

•  Cálculo de depreciações e registo 
das operações contabilísticas 
relacionadas:

a)  Agrupamento e decomposição  
de activos em várias fichas para facilitar 
as depreciações e os procedimentos 
contabilísticos;

b)  Depreciação anual ou por duodécimos 
dos activos, com a respectiva integração 
contabilística, baseada em taxas mínimas 
e máximas, com valores ajustáveis pelo 
utilizador, tendo em conta o valor residual, 
a percentagem não depreciável, entre 
outros parâmetros;

c)  Controlo das aquisições, reavaliações, 
revalorizações e perdas de imparidades 
verificadas nos activos;

d)  Registo das alienações, sinistros  
e abates de activos;

e )  Apuramento de mais e menos-valias, 
incluindo o controlo dos reinvestimentos 
efectuados; 

f)  Criação automática de novos activos,  
a partir das aquisições lançadas  
na aplicação de Contabilidade.

•  Controlo operacional dos activos  
da empresa:

a)  Cadastro completo dos bens do activo, 
permitindo adicionar campos específicos 
em função das características do bem 
(dimensões, peso, cores, localizações, etc);

b)   Definição de fichas de composição  
de bens, assegurando o controlo  
dos respectivos números de série  
e lotes, bem como as garantias e prazos  
de validade associados;

c)  Definição de planos de manutenção 
e recolha de dados sobre a utilização 
dos activos (km’s e revisão de viaturas, 
consumíveis, etc);

d)  Gestão de apólices de seguros, 
permitindo o controlo de prémios  
a pagar, prazos de renovação e riscos 
cobertos;

e)  Emissão de etiquetas para controlo  
de inventário;

f)  Afectação e controlo da utilização de 
bens por localização e centro de custo.

A nossa Solução
Funcionalidades

•  Monitorização contabilística e fiscal  
do ciclo de vida dos activos:

a)  Possibilidade de importar fichas de 
activos e recriar depreciações de 
períodos passados;

b)   Manutenção do histórico dos eventos com 
impacto na valorização de cada activo;

c)  Processamento de correcções fiscais  
às depreciações calculadas;

d)  Simulador de depreciação de activos, 
que permite analisar os resultados e 
identificar a taxa de depreciação  
mais adequada aos objectivos da 
empresa.

•  Preenchimento automático dos mapas 
fiscais e legais.

a)  Emissão dos modelos 31 e 32 e geração 
do respectivo suporte magnético, para 
efeitos de composição do dossier fiscal;

b)  Mapas auxiliares de apuramento de 
correcções fiscais a efectuar e menos-
valias fiscais dedutíveis;

c)  Mapas de Gestão para controlo e auditoria 
dos movimentos contabilísticos processados.

Gestão de Pessoal
As empresas são constituídas por pessoas 
e o seu sucesso depende de uma boa 
gestão de recursos humanos. Portanto,  
é importante que as empresas reforcem  
essa aposta de modo a motivarem 
os colaboradores e terem acesso a 
indicadores importantes na administração 
das organizações.

A Solução Financeira e Administrativa 
permite gerir o ciclo de vida de cada 
colaborador – gestão de assiduidade, 
formações e treino, controlo de objectivos, 
etc – bem como o tratamento dos processos 
administrativos associados ao pessoal.

Desta forma, além da motivação nas 
pessoas, conseguirá controlar os custos 
com o pessoal.
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•  Processamento de vencimentos  
e respectivos pagamentos:

a)  Caracterização e registo completo dos 
colaboradores, incluindo a possibilidade 
de anexar documentos digitalizados 
e consultar o registo histórico das 
alterações aos dados pessoais e 
profissionais;

b)  Adequação do modo de processamento 
às especificidades de cada empresa  
e das respectivas relações contratuais  
de trabalho: 

1.  Processamento mensal, quinzenal, 
semanal ou baseado no número de horas 
trabalhadas;

2.  Introdução de faltas e outras alterações  
ao processamento por funcionário,  
para vários funcionários em simultâneo  
ou via sistemas de relógio de ponto;

3.  Processamento de subsídios  
por duodécimos, em função do plano  
de férias ou previamente calendarizado;

4.  Cálculo flexível de remunerações, 
descontos e encargos: com base  
no número de horas ou dias trabalhados, 
dias ausentes, salário/hora, valor diário,  
ou via fórmulas personalizáveis.

c)  Simulação de processamento por 
funcionário, permitindo analisar  
o impacto sobre o vencimento líquido 
mediante a alteração de diversas variáveis 
(faltas, remunerações variáveis, descontos 
adicionais, etc) e obter um recibo simulado;

d)  Processamento de pagamentos das 
remunerações em formato electrónico, 
por cheque (possibilidade de impressão) 
e/ou por cartão refeição, no caso dos 
subsídios de alimentação;

e)  Envio automático de recibos de vencimento 
e declarações de remunerações por e-mail, 
em formato pdf (com opção de protecção 
por password);

f)  Assistente de actualização geral de 
remunerações, em percentagem  
ou em valor, com limites máximos  
e mínimos, contemplando o cálculo  
de retroactivos;

g)  Registo e pagamento de despesas,  
em articulação com o processamento  
de vencimentos.

• Gestão Contratual:

a)   Gestão da situação contratual dos 
colaboradores, com a possibilidade de 
definir alertas para a renovação  
de contratos e avisos prévios;

b)  Registo de situações de baixa prolongada, 
com reflexo no processamento;

c)  Cálculo de indemnizações e outros 
valores a pagar nas cessações de 
contrato, com relatórios justificativos dos 
cálculos efectuados.

•  Processamento e controlo  
de honorários de prestadores de 
serviços:

a)  Processamento automático de honorários 
mensais, permitindo a introdução manual 
de tarefas e outros serviços a adicionar  
ao processamento;

b)  Emissão de pagamentos a prestadores de 
serviços;

c)  Integração contabilística no acto  
do processamento ou do pagamento.

A nossa Solução
Funcionalidades

• Obrigações Legais:

a)  Preenchimento e submissão  
das declarações legais mais relevantes:

1.  Declarações de Remunerações à AT  
e Segurança Social e Seguradoras;

2.   Relação de descontos para a CGA;

3.   Modelo 10 do IRS, Declaração  
de retenções na fonte, Modelo 30 – 
Rendimentos pagos a não residentes  
e Modelo 39 – Rendimentos e retenções  
a taxas liberatórias;

4.   Relatório Único;

5.   Declaração de Remunerações  
para Seguradoras.

b)  Cálculo de contribuições para os Fundos 
de Compensação do Trabalho.

• Informação de Gestão:
a)  Painel de controlo de custos com pessoal, 

fornecendo uma visão global dos custos 
suportados com os colaboradores; 

b)  Folha de férias e acumulados anuais  
de remunerações;

c)  Mapas diversos que oferecem uma 
análise por colaborador, centro  
de custo ou estabelecimento,  
as remunerações processadas  
e os respectivos descontos e encargos 
associados, na base periódica  
que se pretenda.

Arquivo Digital 
Gestão Documental 
Integrada
Em paralelo com as várias operações  
e funcionalidades, a Solução Financeira  
e Administrativa beneficia do Arquivo 
Digital Sage que permite anexar e organizar 
os ficheiros das várias operações  
ao respectivo registo na base de dados.



Solução Financeira e Administrativa
O controlo e a monitorização na sua empresa

10

Solução Financeira e Administrativa
O controlo e a monitorização na sua empresa

Vantagens Sage

A capacidade das empresas se adaptarem à mudança  
é o ponto de partida para alcançar o sucesso.
Numa altura de elevada competitividade e necessidade  
de controlo de tesouraria, a Sage assume a responsabilidade  
de cooperar com as empresas e apresenta um conjunto  
de vantagens para trabalhar com as nossas soluções.
Temos a solução de gestão ajustada ao ritmo  
do seu negócio e tesouraria.

10

#Económico
Reduza custos e investimentos  
e evite gastos imprevistos,  
com pagamentos mensais/anuais.

#Flexível
Pague apenas enquanto  
utiliza.

#Adaptado
Construa e ajuste  
a sua Solução Sage de acordo  
com as suas necessidades.
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Desenvolvemos uma boa experiência para o cliente, mês a mês!

#Eficiente
Aumente a eficiência com 
funcionalidades de vanguarda, 
acedendo à versão mais 
actualizada do software.

#Seguro
Assegure actualizações contínuas 
de foro legal/fiscal e esteja sempre 
em cumprimento total da lei.

#Próximo
Beneficie de formação online, 
apoio técnico online e portal Web 
personalizado.
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“Trabalhamos com a Sage há 
cerca de 20 anos, que nos tem 
acompanhado à medida que o 
nosso negócio evolui, e, perante 
todas as mudanças que temos 
vindo a sentir. 

Muitas são as mais-valias que ao 
longo destes anos identificámos 
na utilização das aplicações Sage.

A nível da Contabilidade, as 
declarações electrónicas, a IES e o 
Modelo 22, são obrigações fiscais 
às quais jamais conseguiríamos 
responder com tanta eficiência, 
sem as aplicações Sage, que nos 
têm facilitado o dia-a-dia, e desta 
forma, ajudado a simplificar todos 
estes processos. 

Testemunho
Também ao nível da Gestão 
de Pessoal, as aplicações Sage 
são completas e têm sido 
fundamentais: uma ferramenta 
sempre actualizada com todas as 
legislações vigentes, relatórios, 
declarações mensais, e tudo isto é 
possível executar/obter em poucos 
minutos. 

No que diz respeito à Gestão do 
Imobilizado, bastam 10 minutos 
para obter um ano de imobilizado 
e todos os mapas elaborados – 
conseguimos poupar 15 dias de 
trabalho.

Mas não são apenas as aplicações 
Sage que nos fazem reconhecer 
estas mais-valias: os técnicos do 

suporte, sempre actualizados 
e disponíveis a ajudar. A ajuda 
deles tem sido fundamental para 
conseguirmos acompanhar todas 
as mudanças que nos são exigidas 
diariamente. 

A Sage tem vindo a melhorar e a 
crescer continuamente, pelo que 
continuaremos a recomendar a 
Sage sem hesitar.”

- Sandra Gama,  
Cachola & Muacho, Lda.
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Saiba mais em www.sage.pt | 808 200 482 | apoioaocliente@sage.pt 

Sobre nós

A Sage Portugal integra o Grupo Sage, líder mundial no 
desenvolvimento de software de gestão para pequenas 
e médias empresas (PME). Disponibilizamos uma 
gama de serviços e software  de gestão empresarial 
fácil de usar, seguro e eficiente - desde soluções de 
contabilidade e faturação, a soluções de CRM e ERP. 

Em Portugal, possuímos actualmente uma equipa de 
170 colaboradores, cerca de 100 mil utilizadores e uma 
rede de 1500 Parceiros. Os nossos clientes recebem 

assistência e apoio contínuo através da nossa rede de 
especialistas locais, dando-lhes a confiança necessária 
 para alcançar as suas ambições de negócio. 

Fundado em 1981, o Grupo Sage está cotado na Bolsa 
de Londres desde 1989 e integrou o FTSE 100 em 1999. 
A Sage conta com cerca de 6 milhões de clientes e mais 
de 12.700 colaboradores em 24 países, como o Reino 
Unido e Irlanda, Europa Continental, América do Norte, 
África do Sul, Austrália, Ásia e Brasil.  


