
SOFTWARE 

DE 

GESTÃO 
O seu parceiro no sucesso 





Presente no mercado desde 1988, a Filosoft preocupa-se em 

oferecer soluções de gestão inovadoras, intuitivas e 100%      

adaptáveis ao mercado empresarial, de forma a satisfazer e 

superar as expetativas dos clientes.  

Na base do sucesso encontra-se um conjunto de ferramentas 

tecnologicamente avançadas e um vasto know how e        

formação superior dos quadros técnicos, que fazem das    

necessidades do mercado prioridades, permitindo oferecer 

soluções altamente competitivas e um serviço que preza pelo 

rigor, confiança e lealdade de todos os clientes. 

Atualmente, são mais de 30 000 os utilizadores que confiam 

nas soluções Filosoft, como ferramentas de apoio ao seu  

negócio. 

Ao longo dos anos a Filosoft tem apostado numa rede de  

distribuição que permite estar mais próxima dos  clientes,  

contando neste momento com mais de 200 Parceiros a nível 

nacional. 

O Software de Gestão que dá vida à sua empresa 



Conheça as 5 razões  

para escolher o software Filosoft 
Existem mais, mas salientamos as cinco principais razões  

que tornam o software Filosoft o mais competitivo no mercado. 

Arquitetura Integrada 

Composto por um conjunto de 

aplicações totalmente integradas 

entre si, o Software Filosoft      

oferece ao utilizador a possibilida-

de de agrupar toda a informação 

necessária à execução das suas 

tarefas e uma maior rapidez na 

análise dos dados para a tomada 

de decisão. 

Experiência 

Há mais de 25 anos no mercado 

dedicados à conceção de        

Software, permite-nos ter        

perspetivas de futuro sempre   

aliciantes. 

Inovador 

A atenção que dispensamos a 

todas as evoluções e tendências 

tecnológicas emergentes, permite-

nos também estar sempre       

recetivos às constantes           

solicitações e sugestões         

apresentadas pelos utilizadores, 

adaptando os nossos produtos às 

suas necessidades, garantindo 

assim o seu caráter inovador. 

Intuitivo 

Mesmo os que se sentem pouco à 

vontade no mundo da informática, 

rapidamente se apercebem que o 

software Filosoft é extremamente 

simples de utilizar. A rapidez na 

sua implementação, aliada a uma 

formação base que                  

disponibilizamos, permite ao    

utilizador a fácil integração do 

software no seu fluxo de trabalho. 

 Software 100% Nacional 

O software Filosoft é criado,    

programado e testado por        

programadores e gestores       

portugueses, com total             

conhecimento das caraterísticas 

únicas do mercado nacional. Não 

possui incompatibilidades legais e, 

para além disso, as alterações de 

toda e qualquer novidade fiscal 

são efetuadas de forma           

automática, o que representa, 

para o utilizador, uma               

possibilidade de adaptação     

incrível. 



MUITO MAIS QUE UM SOFTWARE DE GESTÃO 

FATURAÇÃO CONTABILIDADE 

FISCALIDADE TESOURARIA 

ATIVIDADES 

RECURSOS 

HUMANOS 



De importância vital para a maioria das         

organizações, esta aplicação é a que maior  

influencia tem na tomada de decisões. 

Fiável e rápida na obtenção de informação, o 

Gestor.32 permite analisar uma vasta informação 

disponibilizada, de forma a que as decisões 

sejam tomadas com o máximo de eficiência 

evidenciando a rentabilização dos seus recursos. 

Gestor.32 - Gestão Comercial 

Destinatários 

Todas as organizações 

Principais funcionalidades 

-Emissão de faturas, faturas-recibo, recibos, notas de crédito, notas 

de débito, etc.; 

-Controlo de contas correntes e documentos em dívida de clientes, 

fornecedores e outros devedores e credores, com possibilidade de 

consultar contas correntes de anos anteriores e respetivos           

documentos de movimentos, sem ter de sair do ano em que está; 

-Exportação Saf-t PT; 

-Lançamentos de documentos de compras de fornecedores para 

controlo de stocks e contas correntes; 

-Controlo de contas correntes de artigos, em vários armazéns,     

permitindo o controlo de lotes, cores e tamanhos; 

-Possibilidade de trabalhar com artigos compostos, associados,   

substitutos, equivalentes ou sugeridos; 

-Possibilidade de faturar em diferentes idiomas e divisas; 

-Controlo de vendedores e das suas comissões; 

-Gestão integrada de caixas; 

-Análise da evolução da empresa; 

-Controlo de custos, através de centros de custo; 

-Importação de artigos e terceiros através de ficheiro CSV. 

 

Módulos opcionais 

Encomendas | Obras | Oficinas | Sincronização | Auto-faturação | Produção 

FATURAÇÃO 



Fácil de utilizar e configurar, o Comerc.32 foi 

concebido para dar resposta às necessidades 

das micro e pequenas empresas. 

De forma a acompanhar o crescimento das  

empresas, esta aplicação permite a transição de 

toda a informação para o Gestor.32, de forma 

simples e transparente. 

Comerc.32 - Faturação Comercial 

FATURAÇÃO 

-Emissão de faturas, faturas/recibo, recibos e notas de crédito/notas 

de débito, etc.; 

-Controlo de contas correntes e documentos em dívida de clientes, 

fornecedores e outros devedores e credores, com possibilidade de 

consultar contas correntes de anos anteriores e respetivos           

documentos de movimentos, sem ter de sair do ano em que está; 

-Exportação Saf-t PT; 

-Lançamento de documentos de compras de fornecedores para   

controlo de stock e contas correntes; 

-Controlo de contas correntes de artigos; 

-Possibilidade de trabalhar com artigos associados; 

-Listagens parametrizadas e listagens no ecrã; 

-Controlo de custos através de centros de custo; 

-Digitalização e arquivo electrónico nos artigos, terceiros e            

documentos. 

Destinatários 

Micro e pequenas empresas 

Principais funcionalidades 

Módulos opcionais 

Auto-faturação | Avenças | Propostas | Encomendas 

Obras | Oficinas | Sincronização 



FATURAÇÃO 

Fase.32 - Faturação de Serviços 

Vocacionado para a faturação de serviços, o 

Fase.32 é uma aplicação simples sem stocks, 

que se destina a empresas prestadoras de   

serviços, profissionais liberais ou empresários 

em nome individual que não necessitem de  

faturar com controlo de artigos. 

Distingue-se pelo processamento automático de 

documentos, baseado nos elementos de avença 

inseridos no ficheiro de clientes. Mantendo a 

possibilidade de executar qualquer documento 

individualmente, garante todo o controlo de  

contas correntes e documentos em dívida de     

terceiros. 

-Emissão de faturas, faturas/recibo, recibos e notas de crédito/notas 

de débito, etc.; 

-Faturação automática mensal / trimestral / semestral ou anual de 

avenças e movimentos adicionais; 

-Exportação Saf-t PT; 

-Controlo de contas correntes e documentos em dívida de clientes, 

fornecedores e outros devedores e credores, com possibilidade de 

consultar contas correntes de anos anteriores e respetivos           

documentos de movimentos, sem ter de sair do ano em que está; 

-Lançamentos de documentos de compras de fornecedores para  

contas correntes; 

-Listagens parametrizadas e listagens no ecrã; 

-Controlo de custos através de centros de custo; 

-Gestão integrada de caixas; 

-Digitalização e arquivo electrónico nos terceiros e documentos. 

Destinatários 

Todas as organizações 

Principais funcionalidades 

Módulos opcionais 

Auto faturação | Faturação 



TESOURARIA 

Bct.32 - Gestão de Bancos e Controlo de Tesouraria 

A gestão financeira é essencial para o bom  

desempenho de qualquer empresa, pois só com 

a melhor gestão dos recursos disponíveis e  

planeamento da tesouraria se  podem tomar 

decisões corretas no que respeita  à gestão e 

investimentos a fazer. 

Esta aplicação dispõe de um conjunto de      

funcionalidade que, juntamente com as         

aplicações de gestão comercial Filosoft, permite 

o conhecimento prévio das situações de       

disponibilidade e responsabilidade, de forma a 

reagir ativamente nos apetos económicos e  

financeiros da empresa.  

-Gestão completa e simples das contas bancárias; 

-Obtenção de saldo por documento / data de lançamento /  número 

de documento / valor; 

-Localização rápida de movimentos por descrição / número          

documento / valor; 

-Pagamentos por antiguidade e/ou por prioridade, com seleção   auto-

mática de pagamentos conforme valor disponível para                  

pagamento; 

-Controlo de pagamentos e recebimentos agendados, bem como 

prestações de empréstimos, contratos leasing, Ald’s, etc.   

-Emissão de cheques automática e individual; 

-Emissão de pagamentos por transferência bancária, em papel ou em 

formato PS2 e conciliação bancária automática ou manual, com  

importação de ficheiro de extrato do banco; 

-Consulta de planos de tesouraria global e por banco. 

Principais funcionalidades 

Destinatários 

Todas as organizações 



CONTABILIDADE 

Snc.32 - Contabilidade 

Dotada de funcionalidades abrangentes e     

versáteis, o Snc.32 enquadra-se em qualquer 

realidade empresarial. A integração, sem      

necessidade de módulos opcionais, da         

contabilidade geral, analítica, orçamental e   

centros de custo, permite dar resposta às     

necessidades contabilísticas e de análise,     

aliando a simplicidade das operações aos     

resultados mais complexos, sempre com uma 

velocidade surpreendente.  

- Balanços, Demonstração de Resultados, Modelo 22, Modelo 3 

(Anexo C); 

- Preenchimento das declarações de IVA periódicas e anual com 

anexos;  

- Emissão de D.U.C.´s e Declarações Retenção IRS, Modelo 39 ; 

- Exportação Saf-t PT (Standard Audit File for Tax purposes) -     

Versão Portuguesa; 

- Contas correntes, documentos em dívida, recapitulativos, retenções 

IRS, movimentos registados em centros custo, etc.; 

- Importação de ficheiro com extrato bancário para conciliação     

automática; 

- Importação e exportação de valores diretamente para o Gimo.32 

(Integração com as aplicações de Faturação, Imobilizado e Salários); 

 

- Importação de contas / lançamentos a partir de ficheiro Saf-t PT       

(Contabilidade );   

- Lançamentos automáticos (vendas / autofaturação / recebimentos) 

a partir de ficheiro Saf-t PT ( Faturação ); 

- Recolha lançamentos diretamente de ficheiro excel. 

 

 

 

 

Destinatários 

Todas as organizações  

Gabinetes de Contabilidade 

O Snc.32 tem a definição de lotes de empresas, permitindo assim 

uma maior rapidez no que toca à emissão de mapas e listagens. 

Principais funcionalidades 



CONTABILIDADE 

Grb.32 - Contabilidade Não Organizada 

Desenhado para optimizar a gestão contabilística 

de profissionais liberais e empresários em nome 

individual, onde não existe a obrigatoriedade de 

possuir contabilidade organizada. 

O Grb.32 distingue-se pela rapidez e            

simplicidade nos lançamentos e no facto de se 

basear no preenchimento de livros.  

- Emissão de declaração Modelo 3 (Anexo B), mapas recapitulativos; 

- Preenchimento das declarações de IVA periódicas e anual com 

anexos;  

- Tratamento de regime simplificado e pequenos retalhistas (Livros 1 

e 11); 

- Deteção automática de lançamentos a incluir em recapitulativos; 

- Emissão de balancetes, contas correntes, relatório anual e análise 

comparativa entre exercícios; 

- Cálculo automático dos valores de incidência e do Iva; 

- Registo de Subsídios; 

- Manutenção de Inventário; 

- Integração com outras aplicações Filosoft (Gimo.32); 

- Rotinas de verificação de registos; 

 

Destinatários 

Contribuintes que não necessitam de contabilidade organizada; 

Gabinetes de Contabilidade 

Gabinetes de Contabilidade 

O Grb.32 dispõe de todas as ferramentas necessárias para a    

execução de contabilidades de empresários sem contabilidade  

organizada, como extratos, balancetes, emissão de livros, diversas 

contabilidades, listagens, inventário, etc. 

Principais funcionalidades 



CONTABILIDADE 

 -Tratamento automático de quotas constantes e decrescentes, 

taxas perdidas, bens de reduzido valor, limite máximo de                 

depreciações, reinvestimento, depreciações intensivas, entre   

outras; 

-Revalorizações legais e livres por coeficiente de desvalorização ou 

pelo justo valor, sendo neste caso possível optar pelo método do 

valor corrente de mercado ou pelo custo de reposição               

depreciado; 

-Processamento de imparidades, por bem ou por unidade geradora 

de caixa; 

-Controlo de bens e manutenção de seguros; 

-Imputações à contabilidade periódica ou anualmente; 

-Integração com contabilidades Filosoft (Snc.32 e Grb.32); 

-Opção para ajustes anuais (alteração da vida útil, valor residual e 

transferência); 

-Tabelas de depreciações, revalorizações e coeficientes de            

desvalorização pré-preenchida. 

A pensar nos gabinetes de contabilidade, esta aplicação tem a 

definição de lotes de empresas, permitindo assim uma maior 

rapidez de processamentos, mapas e listagens.  

Todas as organizações. 

Gimo.32 - Gestão de Imobilizado 

Uma referência a nível nacional, o Gimo.32   

oferece todo um controlo automático de         

processamentos de amortizações, revalorizações 

legais e histórico do património da empresa.  

 

Principais funcionalidades 

Destinatários 

Gabinetes de Contabilidade 



Principais funcionalidades 

-Ficheiro de funcionários e de outro pessoal; 

-Cadastro de pessoal com preenchimento automático ou manual; 

-Gestão de contratos e penhoras; 

-Vários processamentos por mês e possibilidade de reprocessar qual-

quer processamento; 

-Possibilidade de separação fracionada por centros de custo nas 

imputações à contabilidade; 

-Preenchimento automático do Relatório Único; 

-Simulação de recibos; 

-Gestão de avisos com alertas; 

-Preenchimento de D. U. C., Modelo 10 e Modelo 39; 

-Tratamento de contribuições de independentes. 

 

 

RECURSOS  

HUMANOS 

Beneficie de um interface agradável e intuitivo no 

processamento automático de salários, quadros 

e cadastro dos Recursos Humanos.  

Esta aplicação permite uma visão integrada dos 

processos de gestão do pessoal e um           

manuseamento fácil, rápido e funcional. 

 

Destinatários 

Todas as organizações 

Gabinetes de Contabilidade 

O Snc.32 tem a definição de lotes de empresas, permitindo assim 

uma maior rapidez no que toca à emissão de mapas e listagens. 

Sigep.32 - Gestão de Recursos Humanos 



FISCALIDADE 

Irs - Preenchimento e impressão do Modelo 3 

Com grande versatilidade e eficácia, o IRS   

permite a qualquer utilizador o preenchimento, o 

cálculo e suporte magnético do Modelo 3 e ane-

xos do IRS. 

Desenvolvido de forma a que sejam visíveis os 

anexos já preenchidos, permite a execução de 

diversas simulações para o mesmo agregado. 

- Preenchimento e suporte informático da declaração Modelo 3 e os seus anexos; 

- Cálculo do imposto a pagar ou a receber; 

- Emissão de demonstração do cálculo;  

- Possibilidade de preenchimento de declarações de anos anteriores; 

- Permite a introdução de observações por agregado. 

 

Principais funcionalidades 

Destinatários 

Todas as organizações 



FISCALIDADE 

Ies.32 - Informação Empresarial Simplificada 

-Preenchimento e suporte informático de todos os Anexos;  

-Leitura directa dos dados: Gimo.32, Snc.32, Grb.32 e Sigep.32; 

-Possibilidade de impressão de anexos. 

 

 

 

A IES consiste numa forma de entrega, por via 

electrónica e de forma desmaterializada, de 

obrigações declarativas de natureza              

contabilística, fiscal e estatística. 

O Ies.32 permite gerar, de forma simples e     

rápida, o ficheiro XML, afim deste ser validado 

pela AT.  

Destinatários 

Todas as organizações 

Principais funcionalidades 



FISCALIDADE 

Saft.32 - Visualizador e Analisador SAFT-PT 

De uma forma simples e rápida, o Saft.32     

permite a carga de vários ficheiros SAFT em 

simultâneo, de forma a poder-se analisar a   

coerência da informação dentro de períodos 

comuns, detetando assim anomalias existentes 

nos ficheiros carregados.  

 - Valida e analisa qualquer ficheiro XML em formato Saf-t PT, quanto 

à sua consistência no que respeita ao controlo de registos duplica-

dos, documentos por saldar e totais dos respectivos documentos; 

- Validação tanto dos NIF's encontrados como análise das datas dos 

movimentos; 

- Faz a carga de um ou vários ficheiros Saf-t em simultâneo (da   

mesma empresa/ano), possibilitando assim avaliar a existência de 

diferenças, quer em registos novos assim como em registos anulados 

ou alterados; 

- Todas as incongruências encontradas, são visualizadas em       

diferentes cores, realçando deste modo as anomalias efetuadas 

aquando da sua criação pelos programas de contabilidade ou gestão 

comercial; 

- Opção de impressão de todos os dados dos ficheiros em análise, 

assim como a sua exportação 

- A visualização da informação poderá ser apresentada por         

agrupamento de qualquer campo apresentado na lista de consulta, 

bastando para isso arrastar o campo que se pretende para a área 

definida para esse efeito; 

- Diários com consulta dos documentos e respetivos movimentos; 

- Vendas com consulta dos documentos e respetivo detalhe (linhas), 

permitindo uma personalização a partir do valor de cada campo com 

respetivo filtro; 

- Informação estatística do número de registos que foram carregados, 

no que respeita a cada grupo de informação. 

 

 

 

Destinatários 

Todas as organizações 

Principais funcionalidades 



ATIVIDADES 

Segest.32 - Gestão de Carteira de Seguros 

Destinado aos agentes de seguros e sociedades 

de mediação, a aplicação controla todas as  

necessidades inerentes a este ramo de         

atividade. 

Devido à enorme quantidade de informação que 

esta matéria trata, este produto torna-se       

imprescindível para os profissionais de seguros, 

libertando-os para outras áreas como prospeção 

e vendas. 

Principais funcionalidades 

- Gestão de recibos de companhias, com possibilidade de atualizar 

valores de apólices; 

- Gestão de sinistros; 

- Listagem de devolução de recibos; 

- Prestações de contas a companhias, corretoras e sub-agentes; 

- Estatística de valores de carteira e receita processada com gráficos; 

- Gestão de caixa; 

- Gestão de “Contas Clientes”; 

- Aviso de cobrança; 

- Multi-agente, Multiposto; 

- Digitalização dos documentos para apólices, clientes, sinistros, etc. 

 

 

Mediadores de seguros 

Destinatários 



ATIVIDADES 

Notários.32 - Gestão de Notários 

Destinado à gestão de cartórios notariais, este programa 

controla todas as necessidades inerentes a esta       

atividade. Devido ao enorme volume de informação que 

tem de ser analisada, este produto torna-se               

imprescindível para o Notário, afim de dinamizar o tempo 

dos seus recursos humanos. Só com este instrumento 

de topo, o Notário poderá proporcionar um melhor    

serviço e uma maior celeridade dos processos, aos seus 

clientes, aumentando assim os níveis de produtividade 

do seu cartório. 

A versatilidade desta aplicação permite trabalhar com 

várias ferramentas em simultâneo, controlando assim as 

várias fases dos processos.  

Principais funcionalidades 

- Definição de conta diretamente na escritura com cálculo automático 

de todos os honorários e impostos; 

- Cálculo automático de valores de distrate, retificação, escrituras não 

realizadas, valor de selo de garantias conforme os prazos e de    

diferença de valores patrimoniais; 

- Registo direto nos livros de escrituras e/ou testamentos; 

- Digitalização de todas as escrituras para posterior impressão direta; 

- Emissão de certidões individualmente ou entre elas; 

- Execução simplificada da conta de expediente de Balcão. Os    

cálculos de quantidades e  impostos são automáticos, assim como os 

respetivos registos nos livros; 

- Execução e emissão de documentos, através de minutas pré-

preenchidas; 

- Ficha de registo de outorgantes com procura alfabética, por nif, 

procura parcial por nome; 

- Controlo de caixa; 

- Emissão de fatura proforma / orçamento; 

- Agenda do Notário e de outros recursos de cartório; 

- Imposto de Selo e IGFPJ, Modelo 11 DGCI e respectivo ficheiro xml 

para envio direto, Retenções de Irs e estatística de justiça; 

- Exportação ficheiro Saf-t PT. 



ATIVIDADES 

Gabinetes.32 - Gestão de Gabinetes 

Principais funcionalidades 

- Planeamento de serviço com tarefas sequenciais e tarefas          

individuais; 

- Lista de verificações (check-list) que podem ser criadas             

manualmente ou automaticamente; 

- Controlo de tarefas extra executadas a clientes (que não estão  

incluídas na avença); 

- Registo de condições acordadas com os clientes: valores de    

avença, etc.; 

- Cálculo mensal do valor a debitar, tendo em conta os valores     

acordados e as tarefas extra executadas; 

- Criação automática do documento de venda na aplicação de      

faturação (Filosoft); 

- Livro de ponto e registo de faltas e férias por funcionário; 

- Emissão de avisos de valores a pagar (por e-mail ou carta); 

- Agenda por recurso: Por funcionário, sala, viatura, etc. (importa e 

exporta do Outlook); 

- Registo dos impostos devidos de cada cliente (automático nas   

aplicações Filosoft). 

 

 
Destinatários 

Todas as organizações 

O aumento constante de responsabilidades e serviços 

dos Tocs, impõe a necessidade de controlar e gerir, 

com maior eficácia, todas as tarefas necessárias, 

assim como os tempos despendidos na execução das 

mesmas. 

Com esta aplicação, pode gerir os prazos das tarefas, 

controlar os tempos por funcionário, por cliente, por 

tarefa, obter as respetivas estatísticas, sendo possível 

avaliar a rentabilidade de forma a atribuir, por      

exemplo, um valor de avença mais real. 



FILOSOFT 

Zona Industrial da Barosa 

Rua dos Petigais, Edf. Cristal 

Apartado 1061 |  2401-801 Leiria 

 

Tel.: 244 820 820 

Fax: 244 813 872 

 

geral@filosoft.pt 

www.filosoft.pt 

O Seu Parceiro  

no Sucesso 


