
No GestCOM64, a comunicação é feita por um processo completamente automático, via WebService.

Para ativar a comunicação de séries via WebService é necessário criar/alterar o utilizador no site da AT.

Deve aceder a este link: https://www.acesso.gov.pt/gestaoDeUtilizadores/consulta

Efetuar o LOGIN com o seu nº contribuinte e a sua senha do portal da AT
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Criar ou alterar utilizador

Depois de preenchido o formulário da AT, e ter ativado 

WSE-Comunicação e gestão de séries por 

WebService, deve memorizar o utilizador (Contribuinte/1) 

e a senha que digitou.

Em seguida no GestCom, aceda ao menu Ficheiro-

Configurações-Programa-Dados da AT e coloque o 

utilizador (contribuinte/1) e a senha. No final clique no 

botão Gravar e reinicie o programa.

Aceda novamente ao GESTCOM com o ulilizador 

[SuperVisor] e no menu Ficheiro-Configurações-

Programa-Numeração clique no botão Ativar Séries.

O GestCom irá selecionar automáticamente todas as 
séries que está a utilizar. No entanto pode selecionar 
manualmente as séries que pretende utilizar ou selecioná-
las todas de uma só vez.

Depois dos documentos selecionados, clique no botão 
Ativar Séries.
No final da comunicação com AT, clique no botão Gravar 
o ATCUD na Base de Dados

A partir desse momento o ATCUD irá aparecer em todos 
os documentos em que as séries foram certificadas pela 
AT.

Nota: A data e o relógio do seu computador deve estar 
sincronizado com Observatório Astronómico de Lisboa - 
https://oal.ul.pt/ para que a comunicação possa funcionar 
corretamente.
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