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COMUNICADO
 Serve o presente para comunicar a todos os nossos parceiros e clientes que, no passado 

dia 13 de agosto de 2020, foi publicada a portaria 195/2020 que, vem implementar novas regras 

nos sistemas de faturação. Estas novas regras entram em vigor no próximo dia 1 de janeiro 

de 2021 sendo que, o regime transitório entra em vigor a 1 de dezembro de 2020.

 Através da publicação desta portaria, todos os utilizadores de software de faturação, são 

obrigados a comunicar à AT, as series de faturação que vão utilizar durante o ano fiscal 

de 2021 e, obter um código designado por ATCUD, atribuído pela AT a cada série utilizada.

 Este código, será utilizado juntamente com outros dados dos documentos, e o resultado 

será obrigatoriamente impresso no documento como QRCODE.

 Alertamos que este QRCODE, tem de estar legível, e é da responsabilidade do 

utilizador garantir a legibilidade do mesmo.

 Sabemos que grande parte das impressoras utilizadas nos sistemas de faturação POS, 

são antigas e/ou de agulhas e/ou que já apresentam alguns problemas de impressão 

(riscos/falhas nas cabeças térmicas ou tambor (impressoras Laser). As impressoras nestas 

condições, terão de ser reparadas ou substituídas. As de agulhas, terão mesmo que ser 

substituídas, pelo facto de a impressão do QRCODE não ter resolução suficiente para ser lido 

com o scanner ou telemóvel.

 Nesta conformidade, a JOGOFO desenvolveu um software para testar a impressão do 

QRCODE, na aplicação GestCom, GestPos e GestREST, que permitirá ao parceiro e cliente, 

testar as impressoras instaladas, garantindo que a impressão do QRCODE é efetuada com 

qualidade e que a mesma será legível e lida facilmente, antes de a lei entrar em vigor.

 Aconselhamos todos os nossos parceiros e clientes a efetuarem os testes de 

conformidade das impressoras, antecipando desta forma, eventuais problemas.

 Estas novas regras abrangem todos os utilizadores de programas de faturação e são 

obrigatórias por lei.

                IMPORTANTE: O teste apenas se encontra disponível na versão 8.C6 do GestCom e 

GestPos/Rest.
                
                Para mais informações, contacte o seu Revendedor ou a JOGOFO através do 
email: suporte@jogofo.pt



Analisador de códigos QR

Para abrir o analisador através do GestCom Para abrir o analisador através do GestPOS ou GestREST

Texto do código QR de
um documento AT

Selecione uma impressora
para testar o código

Instruções de utilização

 Selecione a impressora que deseja testar, e clique em Imprimir QR

 Com a câmara do telemóvel, foque o QR impresso e clique na nota que aparece no ecrã

 Compare o texto da nota do telemóvel com o texto do Analisador de QR. O texto tem de ser igual. 
Caso contrário, a sua impressora terá que ser reparada ou substituída.
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