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Processo de transição

Implementação do SNC|AP



Enquadramento
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• Transição para SNC-AP

• Utilização de dois referenciais contabilísticos (em transição)

• Mapeamento de contas (POCAL / SNC com SNC-AP)

• Conversão automática de documentos e saldos

• Automatização de processos

• Transparência na informação

• Informação em tempo real



Processo de transição
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Plano de contas central



Processo de transição
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O plano de contas local (PCL) tem de respeitar a desagregação 

existente no plano de contas central (PCC).

Apenas as contas M (movimentáveis) do PCC podem ser 

desagregadas no PCL.



Processo de transição

Mapeamento no SINGAP dos dois planos de contas permite

automatizar:

 Conversão de SI e lançamentos de especialização

 Parametrização inicial de classificadores receita e despesa

 Parametrização de documentos
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Classificador de Despesa e Receita
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Os classificadores são construídos com:
- Conta de lançamento principal em 

POCAL / SNC e em SNC-AP
- Conta de terceiros definida em 

POCAL / SNC e em SNC-AP

Permite o registo automático nos dois 
referênciais contabilísticos ao mesmo 
tempo.



Classificadores de despesa
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No momento do processamento de 
uma fatura é utilizado o 
classificador de despesa que 
permite verificar a conta POCAL / 
SNC e a conta SNC-AP em 
simultâneo.

Esta informação é utilizada para 
gerar os movimentos contabilísticos 
associados ao documento inserido.



Classificadores de Receita
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No momento do registo da linha de receita é 
utilizado o classificador de receita que permite 
verificar a conta POCAL / SNC e a conta 
SNC-AP em simultâneo.

Esta informação é utilizada para gerar os 
movimentos contabilísticos associados ao 
documento inserido.



Movimentação nos registos
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Nos registos é possível consultar a movimentação nos dois planos de contas



Parametrização de relatórios
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De acordo com as parametrizações

definidas na DGAL e UNILEO



Reporte SNC-AP
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Gestão das submissões realizadas
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