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1. Ficheiro de Prestações de MCDT 

1.1. Introdução 

O presente documento constitui-se como parte integrante do Manual de 

Relacionamento dos Prestadores Convencionados com o Centro de Conferência de 

Faturas do SNS no âmbito de Meios Complementares de Diagnóstico e 

Terapêutica, devendo por isso ser visto em conjunto com o mesmo.  

  

O objetivo deste documento é apresentar as especificações técnicas associadas ao ficheiro de 

prestações de MCDT a enviar pelo prestador, sendo a atualização do mesmo originada pela 

introdução dos exames sem papel. Detalhamos de seguida as seguintes com componentes: 

• Mensagens enviadas pelo prestador;  

• Mensagens enviadas ao prestador;  
 

  



 

      

  

2. Especificação Técnica 

2.1. Especificações Técnicas das Mensagens Enviadas pelo 

Prestador 

2.1.1. Estrutura de Dados de Envio 

A descrição do formato de dados utiliza a seguinte convenção:  
  

Formato  Descrição  

N(x)  Numérico com tamanho máximo de x dígitos  

A(x)  Alfanumérico com tamanho máximo de x caracteres  

Date Formato de Data: Ano [4 dígitos] - Mês [2 dígitos] – Dia [2 dígitos] 

Time Formato horário: Hora [2 dígitos] – Minuto [2 dígitos] – Segundo 

[2 dígitos]  

N(x.y)  Numérico com tamanho máximo de x dígitos para a parte inteira 

e y dígitos para a parte decimal  

B Formato de dados Binário em Base64 

 

2.1.2. Ficheiro de Prestação 

Todos os campos que não estão classificados como obrigatórios só devem ser 

enviados no ficheiro caso sejam preenchidos com algum valor, não podendo o 

campo (tag) constar do ficheiro se não tiver valor preenchido.  
  
A estrutura de dados a enviar no ficheiro XML de faturação eletrónica será a seguinte:   
 

2.1.2.1. Classe Invoice  

Campo  Formato / 
Estrutura 

Obrigatório Descrição  # 

UBLExtensions  Subclasse  Sim  Bloco de extensões UBL  1 

UBLVersionID  A(50)  Sim  Versão da customização UBL de 

faturação de MCDT Normalizados a 

utilizar pelo Centro de Conferência 

da ACSS 

1 

CustomizationID  A(50)  Sim  Versão do layout do presente 

documento  

1 



 

      

  

Campo  Formato / 
Estrutura 

Obrigatório Descrição  # 

ID  A(12)  Sim  Número do documento. Série 

própria e separada da série numérica 

de emissão das Faturas em papel 

quando coexistam os dois tipos de 

Fatura. Será validada a sua unicidade 

dentro da numeração de Faturas 

eletrónicas enviadas pelo prestador  

1 

IssueDate  Date Sim  Data de emissão do Documento  1 

InvoiceTypeCode  A(2)  Sim  Tipo de Documento Eletrónico: FF – 

Fatura 

1 

DocumentCurrencyCode  A(3)  Sim  Código de Moeda do documento. 
Toma o valor {EUR}  

1 

InvoicePeriod  Subclasse  Sim  Bloco de detalhe do período a que se 
refere o documento  

1 

AccountingSupplierParty  Subclasse  Sim  Bloco de detalhe do emissor da 
Fatura 

1 

AccountingCustomerParty Subclasse  Sim  Bloco de detalhe do recetor da 
Fatura  

1 

Delivery  Subclasse  Sim  Bloco de detalhe referente à entrega 
dos bens ou serviços  

1 

AllowanceCharge  Subclasse  Não  Bloco de detalhe para registo 
descontos aplicáveis ao documento  

1-2 

TaxTotal  Subclasse  Sim  Bloco de detalhe sobre os valores de 
imposto aplicáveis à Fatura  

1 

WithholdingTaxTotal Subclasse Não Bloco de detalhe sobre os valores de 
retenção na fonte 

0-1 

LegalMonetaryTotal  Subclasse  Sim  Bloco de detalhe sobre os valores a 
pagar indicados na Fatura  

1 

InvoiceLine  Subclasse  Sim  Bloco de detalhe de linhas de Fatura  1-N 

2.1.2.2. Classe UBLExtensions  

Campo  Formato / 

Estrutura  

Obrigatório Descrição  #  

UBLExtension  Subclasse  Sim  Bloco de extensões UBL  1 

2.1.2.3. Classe UBLExtension  

Campo  Formato / 

Estrutura  

Obrigatório Descrição  #  



 

      

  

Campo  Formato / 

Estrutura  

Obrigatório Descrição  #  

ExtensionVersionID  A(60)  Sim  Versão da especificação de prestação 

em que vai ser comunicada a 

informação. Tomará o valor 

“ACSS:CCF:MCDTNormalizadosExten

sion:1.0” na primeira versão. 

1  

ExtensionContent  Subclasse  Sim  Bloco de detalhe do conteúdo da 

extensão à norma UBL  

1  

2.1.2.4. Classe ExtensionContent  

Campo  Formato / 

Estrutura  

Obrigatório Descrição  #  

MCDTNormalizadosExtension Subclasse  Sim  Bloco de detalhe com a informação 

de prestação faturada no período  

1  

2.1.2.5. Classe MCDTNormalizadosExtension 

Campo  Formato / 

Estrutura  

Obrigatório Descrição  #  

ValorTotalPrestacoes N(11.2)  Sim  Valor total das prestações incluídas 

no documento de faturação  

1 

ValorTotalDomicilios  N(11.2)  Não  Valor total dos domicílios incluídos 

no documento de faturação. Este 

campo é obrigatório para os lotes da 

área de convenção A – Análises 

Clínicas, não sendo aplicável nas 

restantes áreas de convenção  

0-1 

ValorTotalTaxasModeradoras N(11.2)  Não  Valor total das taxas moderadoras 
incluídas no documento de faturação  

0-1 

Lote  Subclasse Sim  Lotes de requisições faturadas  1-N 

2.1.2.6.  Classe Lote 

Campo  Formato / 

Estrutura  

Obrigatório Descrição  #  

Numero  N(4)  Sim  Número sequencial do lote por 

documento  

1  



 

      

  

Campo  Formato / 

Estrutura  

Obrigatório Descrição  #  

Tipo  N(2)  Sim  A lista de valores admissíveis para o 
tipo de lote é a seguinte: {0 – 
Normais, 1 – Requisições de doentes 
com doença profissional, 2 – 
Migrantes, 3 – Normais Requisições 
Especiais; 4 – doença profissional 
requisições especiais; 5. Migrantes 
Requisições Especiais; 97 – Exames 
sem papel }  

1  

AreaConvencao  A(1)  Sim  Área de Convenção do Documento 

de Prescrição. A lista de valores 

admissíveis para as áreas de 

convenção é a seguinte: {A – Análises 

Clínicas, B – Anatomia Patológica, C – 

Cardiologia, D – Medicina Nuclear, E 

– Electroencefalografia, F – 

Endoscopia Gastroentológica, G – 

Medicina Física e Reabilitação, H – 

Otorrinolaringologia, I – Pneumo e 

Imunoalergologia, J – Urologia, L – 

Neurofisiologia, M – Radiologia, N – 

Consultas de Especialidade, O - 

Psicologia, X – Exames tabela SNS} 

1  

ValorTotalPrestacoes  N(11.2)  Sim  Valor total das prestações incluídas 

no documento de faturação  

1  

ValorTotalDomicilios  N(11.2)  Não  Valor total dos domicílios incluídos 

no documento de faturação. Este 

campo é obrigatório quando existam 

lotes da área de convenção A – 

Análises Clínicas, não sendo 

aplicável para as restantes áreas de 

convenção  

0-1  

ValorTotalTaxasModeradoras  N(11.2)  Não  Valor total das taxas moderadoras 
incluídas no documento de 
faturação  

0-1  

NumeroRequisicoes  N(5)  Sim  Número de requisições no lote  1  

Requisicao  Subclasse Sim  Requisições faturadas  1-N  

2.1.2.7. Classe Requisicao 

Campo  Formato / 

Estrutura  

Obrigatório Descrição  #  



 

      

  

Campo  Formato / 

Estrutura  

Obrigatório Descrição  #  

AreaConvencao  A(1)  Sim  Área de Convenção do Documento 
de prescrição. A lista de valores 
admissíveis para as áreas de 
convenção é a seguinte: {A – 
Análises Clínicas, B – Anatomia 
Patológica, C – Cardiologia, D – 
Medicina Nuclear, E – 
Electroencefalografia, F – 
Endoscopia Gastroentológica, G – 
Medicina Física e Reabilitação, H – 
Otorrinolaringologia, I – Pneumo e 
Imunoalergologia, J – Urologia, L – 
Neurofisiologia, M – Radiologia, N – 
Consultas de Especialidade, O – 
Psicologia, X – Exames tabela SNS} 

1  

NumeroRequisicao  A(19)  Sim  Número da requisição  1  

DataPrestacao  Date Sim  Data de prestação dos exames / 
tratamentos / consultas  

1  

NumeroKM  N(3)  Não  Número de quilómetros quando o 
domicílio seja do tipo D3  

0-1  

TipoDomicilio  A(2)  Não  Tipo de domicílio realizado. Toma 
valores em: {D1 – Urbano Lisboa e 
Porto, D2 – Urbano Outras Cidades, 
D3 – Não Urbano}  

0-1  

Localidade  A(100)  Não  Campo de preenchimento 
obrigatório quando indicado 
domicílio do tipo D3. Utilizar a 
denominação normalizada pelo INE  

0-1  

CodPostal  A(8)  Não  Código Postal CP7. Campo de 
preenchimento obrigatório quando 
o domicílio seja D3. 

0-1  

DataInicioFisioterapia  Date  Não  Data de início da fisioterapia  0-1  

DataFimFisioterapia  Date Não  Data de fim da fisioterapia 0-1  

TotalPrestacoes  N(11.2)  Sim  Valor total dos exames / 
tratamentos / consultas efetuados  

1  

TotalDomicilios  N(11.2)  Não  Valor total dos domicílios efetuados. 
Este campo é obrigatório quando 
existam lotes da área de convenção 
A – Análises Clínicas  

0-1  

TotalTaxasModeradoras  N(11.2)  Não  Valor cobrado devido a taxas 
moderadoras  

0-1  

Prestacao  Subclasse  Sim  Detalhe dos exames / tratamentos / 
consultas faturados na requisição  

1-N  

 



 

      

  

2.1.2.8. Classe Prestação 

Campo  Formato / 

Estrutura  

Obrigatório Descrição  #  

NumeroLinha  N(1)  Não  Número de linha na requisição. Os 

números de linha 7, 8 e 9 só deverão 

ser utilizados quando existam 

exames / tratamentos / consultas 

efetuados e não prescritos em lotes 

diferentes do 97 

0-1  

NumeroIdentificadorUnico N(22) Não Identificador Único utilizado nas 

prestações eletrónicas 

0-1 

CodigoExame  A(5)  Sim  Código do Exame referente ao 

exame / tratamento / consulta  

1  

Denominacao  A(150)  Não  Denominação do exame / 

tratamento / consulta  

0-1  

Quantidade  N(2)  Sim  Quantidade de exames / 

tratamentos / consultas / incidências 

prestadas  

1  

TotalPrestacao  N(11.2)  Sim  Total dos exames / tratamentos / 

consultas  

1  

TotalTaxaModeradora N(11.2)  Não  Total de taxa moderadora dos 

exames / tratamentos / consultas  

0-1  

CodClinicoPrestador A(9)  Não  Código do clínico prestador. Este 

campo é obrigatório quando existam 

exames prestados e não prescritos 

(números de linha 7 , 8 ou 9)  em 

lotes diferentes do 97 

0-1 

Suplementos SubClasse Não Bloco de detalhe dos suplementos 

exames prescritos não prestados 

para lotes 97 – Exames sem papel  

0-N 

2.1.2.9. Classe Suplementos 

Campo  Formato / 

Estrutura  

Obrigatório Descrição  #  

CodigoExame  A(5)  Sim  Código do Exame referente ao 

exame / tratamento / consulta  

1  

Quantidade  N(2)  Sim  Quantidade de exames / 

tratamentos / consultas / 

incidências prestadas  

1  



 

      

  

Campo  Formato / 

Estrutura  

Obrigatório Descrição  #  

TotalPrestacao  N(11.2)  Sim  Total dos exames / tratamentos / 

consultas  

1  

TotalTaxaModeradora N(11.2)  Sim  Total de taxa moderadora dos 

exames / tratamentos / consultas  

1  

CodClinicoPrestador  A(9)  Sim  Código do clínico prestador.  1 

2.1.2.10. Classe InvoicePeriod 

Campo  Formato / 

Estrutura  

Obrigatório Descrição  # 

StartDate  Date  Sim  Data de início do período de 

faturação  

1 

EndDate  Date Sim  Data de fim do período de faturação  1 

2.1.2.11. Classe AccountingSupplierParty 

Campo Formato / 
Estrutura 

Obrigatório Descrição  #  

CustomerAssignedAccountID N(9)  Sim  Código do Convencionado 1  

Party Subclasse Sim  Bloco de detalhe da entidade  1  

2.1.2.12. Classe Party 

Campo  Formato / 

Estrutura  

Obrigatório Descrição  #  

PartyTaxScheme  Subclasse Sim  Bloco de detalhe de informação fiscal 
da entidade  

1  

PartyLegalEntity  Subclasse Sim  Bloco de detalhe de informação de 

registo comercial da entidade  

1  

2.1.2.13. Classe PartuTaxScheme 

Campo  Formato / 

Estrutura  

Obrigatório Descrição  #  

CompanyID  A(11)  Sim  Código de País concatenado com o 
número de identificação fiscal da 
entidade emissora da Fatura  

1  

TaxScheme  Subclasse Sim  Bloco de detalhe do imposto 

aplicável   

1  



 

      

  

2.1.2.14. Classe PartyLegalEntity 

Campo  Formato / 

Estrutura  

Obrigatório Descrição  #  

RegistrationName  A(150)  Sim  Sede ou domicílio da entidade 

emissora da Fatura  

1  

RegistrationAddress  Subclasse Sim  Bloco de detalhe de morada da sede 

ou domicílio da entidade emissora 

da Fatura  

1  

CorporateRegistrationScheme Subclasse Sim  Bloco de detalhe de informação de 

registo comercial da entidade 

emissora da Fatura  

1  

2.1.2.15. Classe RegistrationAddress  

Campo  Formato / 

Estrutura  

Obrigatório Descrição  #  

CityName  A(50)  Sim  Cidade da sede ou domicílio da 

entidade emissora da Fatura  

1  

PostalZone  A(8)  Sim  Código postal da sede ou domicílio 

da entidade emissora da Fatura  

1  

AddressLine  Subclasse Sim  Linhas do endereço da sede ou 

domicílio da entidade emissora da 

Fatura  

1  

2.1.2.16. Classe AddressLine  

Campo  Formato / 

Estrutura  

Obrigatório Descrição  #  

Line  A(150)  Sim  Linha do endereço da sede ou 

domicílio da entidade emissora da 

Fatura  

1-3  

2.1.2.17. Classe CorporateRegistrationScheme  

Campo  Formato / 

Estrutura  

Obrigatório Descrição  #  

Name  A(150)  Sim  Identificação da Conservatória de 
Registo Comercial, número de 
registo e capital social da entidade 
emissora da Fatura  

1  



 

      

  

2.1.2.18. Classe AccountingCustomerParty  

Campo  Formato / 

Estrutura  

Obrigatório Descrição  #  

Party  Subclasse Sim  Bloco de detalhe da administração 

regional de saúde da área de 

atuação da entidade emissora da 

Fatura  

1  

2.1.2.19.  Classe Party 

Campo  Formato / 

Estrutura  

Obrigatório Descrição  #  

PartyName  Subclasse Sim  Denominação da administração 

regional de saúde da área de 

atuação da entidade emissora da 

Fatura  

1  

PostalAddress  Subclasse Sim  Sede da administração regional de 
saúde da área de atuação da 
entidade emissora da Fatura  

1  

PartyTaxScheme  Subclasse Sim  Bloco de detalhe de informação 

fiscal da administração regional de 

saúde da área de atuação da 

entidade emissora da Fatura  

1  

2.1.2.20.  Classe PartyName  

Campo  Formato / 

Estrutura  

Obrigatório Descrição  #  

Name  A(150)  Sim  Denominação da administração 

regional de saúde da área de 

atuação da entidade emissora da 

Fatura  

1  

2.1.2.21.  Classe PostalAddress  

Campo  Formato / 

Estrutura  

Obrigatório Descrição  #  

CityName  A(50)  Sim  Cidade da sede ou domicílio da 

administração regional de saúde da 

área de atuação da entidade 

emissora da Fatura  

1  



 

      

  

Campo  Formato / 

Estrutura  

Obrigatório Descrição  #  

PostalZone  A(8)  Sim  Código postal da sede ou domicílio 

da administração regional de saúde 

da área de atuação da entidade 

emissora da Fatura  

1  

AddressLine  Subclasse Sim  Linhas do endereço da sede ou 

domicílio da administração regional 

de saúde da área de atuação da 

entidade emissora da Fatura  

1  

2.1.2.22.  Classe Delivery  

Campo  Formato / 

Estrutura  

Obrigatório Descrição  #  

ActualDeliveryDate  Date  Sim  Data de conclusão dos serviços 

faturados  

1  

2.1.2.23. Classe AllowanceCharge 

Campo  Formato / 

Estrutura  

Obrigatório Descrição  #  

ChargeIndicator  A(5)  Sim  Campo indicativo de custo ou 
desconto. Quando a rubrica for um 
custo a faturar toma o valor {true}. 
Quando a rubrica for um desconto 
toma o valor {false}  

1  

AllowanceChargeReasonCode N(4)  Sim  Código da rubrica. Toma valores em 
{77 – Desconto Aplicável}  

1  

Amount  N(11.2)  Sim  Montante da rubrica de desconto 

aplicado  

1  

2.1.2.24. Classe TaxTotal 

Campo  Formato / 

Estrutura  

Obrigatório Descrição  #  

TaxAmount  N(11.2)  Sim  Valor total de imposto da Fatura  1  

TaxSubTotal  Subclasse  Sim  Bloco de detalhe de imposto por taxa  1  



 

      

  

2.1.2.25. Classe TaxSubTotal  

Campo  Formato / 

Estrutura  

Obrigatório Descrição  #  

TaxableAmount  N(11.2)  Não  Valor total tributável por taxa. É 
obrigatória a sua indicação no bloco 
de resumo de taxas da Fatura  

1  

TaxAmount  N(11.2)  Sim  Valor total de imposto por taxa  1  

Percent  N(2)  Sim  Taxa de imposto  1  

TaxCategory  Subclasse  Sim  Categoria de imposto  1  

2.1.2.26. Classe TaxCategory  

Campo  Formato / 

Estrutura  

Obrigatório Descrição  #  

TaxExemptionReason  A(250)  Sim  Motivo de isenção de imposto 1  

TaxScheme  Subclasse  Sim  Bloco de detalhe do imposto 

aplicável  

1  

2.1.2.27. Classe TaxScheme  

Campo  Formato / 

Estrutura  

Obrigatório Descrição  #  

ID  A(6)  Sim  Código do imposto aplicável. Toma o 

valor {PT IVA}  

1  

TaxTypeCode  A(3)  Sim  Código do imposto aplicável {IVA}   1  

2.1.2.28. Classe WithholdingTaxTotal 

Campo  Formato / 

Estrutura  

Obrigatório Descrição  #  

TaxAmount  N(11.2)  Sim  Valor total de retenção 1  

2.1.2.29. Classe LegalMonetaryTotal  

Campo  Formato / 

Estrutura  

Obrigatório Descrição  #  

TaxExclusiveAmount  N(11.2)  Sim  Valor total tributável   1  

PayableAmount  N(11.2)  Sim  Valor total da Fatura  1  



 

      

  

2.1.2.30. Classe InvoiceLine  

Campo  Formato / 

Estrutura  

Obrigatório  Descrição  #  

ID  N(2)  Sim  Número de linha da Fatura  1  

InvoicedQuantity  N(5)  Sim  Quantidade de lotes do tipo indicado  1  

LineExtensionAmount  N(11.2)  Sim  Valor total comparticipado antes de 

imposto para os lotes do tipo 

indicado 

1  

TaxTotal  Subclasse  Sim  Bloco de detalhe de imposto por 

linha da Fatura  

1  

Item  Subclasse  Sim  Bloco de detalhe da linha da Fatura  1  

2.1.2.31. Classe Item 

Campo  Formato / 

Estrutura  

Obrigatório Descrição  #  

Name  A(150)  Sim  Código de Convenção  1  

SellersItemIdentification Subclasse  Sim  Bloco de detalhe do tipo de lote  1  

AdditionalItemProperty  Subclasse  Sim  Bloco de detalhe da linha da Fatura  1-2  

2.1.2.32.  Classe SellersItemIdentification  

Campo  Formato / 

Estrutura  

Obrigatório Descrição  #  

ID  N(2)  Sim  Código do tipo de lote  1  

2.1.2.33.  Classe AdditionalItemProperty 

Campo  Formato / 

Estrutura  

Obrigatório Descrição  #  

Name  A(30)  Sim  Tipo de valor adicional da linha da 
Fatura. Toma valores em {NUMERO 
LOTES, NUMERO REQUISICOES, 
VALOR PRESTACOES, VALOR 
DOMICILIOS, TAXAS 
MODERADORAS}  

1  

Value  N(11.2)  Sim  Valor do tipo de valor indicado  1  



 

      

  

2.1.3. Exemplo de ficheiro XML de envio – ficheiro de prestação 

Seguidamente é apresentado um exemplo de mensagem de envio relativa a uma Fatura de 

exemplo a enviar por um prestador do Serviço Nacional de Saúde. Note-se que o prestador pode 

validar a conformidade do seu ficheiro de prestação com o validador de XML disponibilizado na 

área de downloads e publicações da área pública do portal. Na referida área encontra-se também 

o ficheiro XSD, correspondente à gramática de validação do referido ficheiro.  

 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<Invoice xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2" 
xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" 
xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" 
xmlns:ext="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2" 
xmlns:mcd="urn:acss:ccf:facturacaoelectronica:schema:xsd:MCDTNormalizados"> 
 <ext:UBLExtensions> 
  <ext:UBLExtension> 
   <ext:ExtensionVersionID>ACSS:CCF:MCDTNormalizadosExtension:1.0</ext:ExtensionVersionID> 
   <ext:ExtensionContent> 
    <mcd:MCDTNormalizadosExtension> 
     <mcd:ValorTotalPrestacoes>134.49</mcd:ValorTotalPrestacoes> 
     <mcd:ValorTotalDomicilios>0.00</mcd:ValorTotalDomicilios> 
     <mcd:ValorTotalTaxasModeradoras>26.55</mcd:ValorTotalTaxasModeradoras> 
     <mcd:Lote> 
      <mcd:Numero>1</mcd:Numero> 
      <mcd:Tipo>97</mcd:Tipo> 
      <mcd:AreaConvencao>M</mcd:AreaConvencao> 
      <mcd:ValorTotalPrestacoes>124.94</mcd:ValorTotalPrestacoes> 
      <mcd:ValorTotalDomicilios>0.00</mcd:ValorTotalDomicilios> 
     
 <mcd:ValorTotalTaxasModeradoras>24.75</mcd:ValorTotalTaxasModeradoras> 
      <mcd:NumeroRequisicoes>2</mcd:NumeroRequisicoes> 
      <mcd:Requisicao> 
       <mcd:AreaConvencao>M</mcd:AreaConvencao> 
      
 <mcd:NumeroRequisicao>1040011192667866500</mcd:NumeroRequisicao> 
       <mcd:DataPrestacao>2011-11-29</mcd:DataPrestacao> 
       <mcd:TotalPrestacoes>74.08</mcd:TotalPrestacoes> 
      
 <mcd:TotalTaxasModeradoras>19.20</mcd:TotalTaxasModeradoras> 
       <mcd:Prestacao> 
       
 <mcd:NumeroIdentificadorUnico>1040011192667866500001</mcd:NumeroIdentificadorUnico> 
        <mcd:CodigoExame>720.0</mcd:CodigoExame> 
        <mcd:Quantidade>1</mcd:Quantidade> 
        <mcd:TotalPrestacao>72.78</mcd:TotalPrestacao> 
       
 <mcd:TotalTaxaModeradora>19.20</mcd:TotalTaxaModeradora> 
        <mcd:Suplementos> 
        
 <mcd:CodigoExame>520.7</mcd:CodigoExame> 
         <mcd:Quantidade>1</mcd:Quantidade> 
        
 <mcd:TotalSuplemento>1.30</mcd:TotalSuplemento> 
        
 <mcd:TotalTaxaModeradora>0.00</mcd:TotalTaxaModeradora> 
        
 <mcd:CodClinicoPrestador>M11111</mcd:CodClinicoPrestador> 



 

      

  

        </mcd:Suplementos> 
       </mcd:Prestacao> 
      </mcd:Requisicao> 
      <mcd:Requisicao> 
       <mcd:AreaConvencao>M</mcd:AreaConvencao> 
      
 <mcd:NumeroRequisicao>3040000001002618714</mcd:NumeroRequisicao> 
       <mcd:DataPrestacao>2011-11-29</mcd:DataPrestacao> 
       <mcd:TotalPrestacoes>50.86</mcd:TotalPrestacoes> 
      
 <mcd:TotalTaxasModeradoras>5.55</mcd:TotalTaxasModeradoras> 
       <mcd:Prestacao> 
       
 <mcd:NumeroIdentificadorUnico>3040000001002618710001</mcd:NumeroIdentificadorUnico> 
        <mcd:CodigoExame>293.3</mcd:CodigoExame> 
        <mcd:Quantidade>1</mcd:Quantidade> 
        <mcd:TotalPrestacao>22.26</mcd:TotalPrestacao> 
       
 <mcd:TotalTaxaModeradora>1.85</mcd:TotalTaxaModeradora> 
       </mcd:Prestacao> 
       <mcd:Prestacao> 
       
 <mcd:NumeroIdentificadorUnico>3040000001002618710002</mcd:NumeroIdentificadorUnico> 
        <mcd:CodigoExame>277.1</mcd:CodigoExame> 
        <mcd:Quantidade>2</mcd:Quantidade> 
        <mcd:TotalPrestacao>28.60</mcd:TotalPrestacao> 
       
 <mcd:TotalTaxaModeradora>3.70</mcd:TotalTaxaModeradora> 
       </mcd:Prestacao> 
      </mcd:Requisicao> 
     </mcd:Lote> 
     <mcd:Lote> 
      <mcd:Numero>1</mcd:Numero> 
      <mcd:Tipo>1</mcd:Tipo> 
      <mcd:AreaConvencao>M</mcd:AreaConvencao> 
      <mcd:ValorTotalPrestacoes>4.62</mcd:ValorTotalPrestacoes> 
      <mcd:ValorTotalDomicilios>0.00</mcd:ValorTotalDomicilios> 
     
 <mcd:ValorTotalTaxasModeradoras>0.00</mcd:ValorTotalTaxasModeradoras> 
      <mcd:NumeroRequisicoes>1</mcd:NumeroRequisicoes> 
      <mcd:Requisicao> 
       <mcd:AreaConvencao>M</mcd:AreaConvencao> 
      
 <mcd:NumeroRequisicao>104001106754960980X</mcd:NumeroRequisicao> 
       <mcd:DataPrestacao>2011-11-29</mcd:DataPrestacao> 
       <mcd:TotalPrestacoes>4.62</mcd:TotalPrestacoes> 
      
 <mcd:TotalTaxasModeradoras>0.00</mcd:TotalTaxasModeradoras> 
       <mcd:Prestacao> 
        <mcd:NumeroLinha>1</mcd:NumeroLinha> 
        <mcd:CodigoExame>030.2</mcd:CodigoExame> 
        <mcd:Quantidade>1</mcd:Quantidade> 
        <mcd:TotalPrestacao>4.62</mcd:TotalPrestacao> 
       
 <mcd:TotalTaxaModeradora>0.00</mcd:TotalTaxaModeradora> 
       </mcd:Prestacao> 
      </mcd:Requisicao> 
     </mcd:Lote> 
     <mcd:Lote> 
      <mcd:Numero>1</mcd:Numero> 
      <mcd:Tipo>2</mcd:Tipo> 
      <mcd:AreaConvencao>M</mcd:AreaConvencao> 



 

      

  

      <mcd:ValorTotalPrestacoes>4.93</mcd:ValorTotalPrestacoes> 
      <mcd:ValorTotalDomicilios>0.00</mcd:ValorTotalDomicilios> 
     
 <mcd:ValorTotalTaxasModeradoras>1.80</mcd:ValorTotalTaxasModeradoras> 
      <mcd:NumeroRequisicoes>1</mcd:NumeroRequisicoes> 
      <mcd:Requisicao> 
       <mcd:AreaConvencao>M</mcd:AreaConvencao> 
      
 <mcd:NumeroRequisicao>2040011154606122305</mcd:NumeroRequisicao> 
       <mcd:DataPrestacao>2011-11-29</mcd:DataPrestacao> 
       <mcd:TotalPrestacoes>4.93</mcd:TotalPrestacoes> 
      
 <mcd:TotalTaxasModeradoras>1.80</mcd:TotalTaxasModeradoras> 
       <mcd:Prestacao> 
        <mcd:NumeroLinha>1</mcd:NumeroLinha> 
        <mcd:CodigoExame>421.9</mcd:CodigoExame> 
        <mcd:Quantidade>1</mcd:Quantidade> 
        <mcd:TotalPrestacao>4.93</mcd:TotalPrestacao> 
       
 <mcd:TotalTaxaModeradora>1.80</mcd:TotalTaxaModeradora> 
       </mcd:Prestacao> 
      </mcd:Requisicao> 
     </mcd:Lote> 
    </mcd:MCDTNormalizadosExtension> 
   </ext:ExtensionContent> 
  </ext:UBLExtension> 
 </ext:UBLExtensions> 
 <cbc:UBLVersionID>UBL 2.0 CS (2006.10) + SIC (2007.03)</cbc:UBLVersionID> 
 <cbc:CustomizationID>1.0</cbc:CustomizationID> 
 <cbc:ID>2011-1436</cbc:ID> 
 <cbc:IssueDate>2011-11-29</cbc:IssueDate> 
 <cbc:InvoiceTypeCode>FF</cbc:InvoiceTypeCode> 
 <cbc:DocumentCurrencyCode>EUR</cbc:DocumentCurrencyCode> 
 <cac:InvoicePeriod> 
  <cbc:StartDate>2011-11-01</cbc:StartDate> 
  <cbc:EndDate>2011-11-30</cbc:EndDate> 
 </cac:InvoicePeriod> 
 <cac:AccountingSupplierParty> 
  <cbc:CustomerAssignedAccountID>999999999</cbc:CustomerAssignedAccountID> 
  <cac:Party> 
   <cac:PartyTaxScheme> 
    <cbc:CompanyID>PT555555555</cbc:CompanyID> 
    <cac:TaxScheme> 
     <cbc:ID>PT IVA</cbc:ID> 
     <cbc:TaxTypeCode>IVA</cbc:TaxTypeCode> 
    </cac:TaxScheme> 
   </cac:PartyTaxScheme> 
   <cac:PartyLegalEntity> 
    <cbc:RegistrationName>Rx Central</cbc:RegistrationName> 
    <cac:RegistrationAddress> 
     <cbc:CityName>Lisboa</cbc:CityName> 
     <cbc:PostalZone>1000-001</cbc:PostalZone> 
     <cac:AddressLine> 
      <cbc:Line>Rua Central</cbc:Line> 
     </cac:AddressLine> 
    </cac:RegistrationAddress> 
    <cac:CorporateRegistrationScheme> 
     <cbc:Name>Rx Central</cbc:Name> 
    </cac:CorporateRegistrationScheme> 
   </cac:PartyLegalEntity> 
  </cac:Party> 
 </cac:AccountingSupplierParty> 



 

      

  

 <cac:AccountingCustomerParty> 
  <cac:Party> 
   <cac:PartyName> 
    <cbc:Name>ARS ALENTEJO</cbc:Name> 
   </cac:PartyName> 
   <cac:PostalAddress> 
    <cbc:CityName>Évora</cbc:CityName> 
    <cbc:PostalZone>7001-901</cbc:PostalZone> 
    <cac:AddressLine> 
     <cbc:Line>Rua do Cicioso, n.º 18, Apartado 2027</cbc:Line> 
    </cac:AddressLine> 
   </cac:PostalAddress> 
   <cac:PartyTaxScheme> 
    <cbc:CompanyID>PT503148768</cbc:CompanyID> 
    <cac:TaxScheme> 
     <cbc:ID>PT IVA</cbc:ID> 
     <cbc:TaxTypeCode>IVA</cbc:TaxTypeCode> 
    </cac:TaxScheme> 
   </cac:PartyTaxScheme> 
  </cac:Party> 
 </cac:AccountingCustomerParty> 
 <cac:Delivery> 
  <cbc:ActualDeliveryDate>2011-11-29</cbc:ActualDeliveryDate> 
 </cac:Delivery> 
 <cac:AllowanceCharge> 
  <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator> 
  <cbc:AllowanceChargeReasonCode>77</cbc:AllowanceChargeReasonCode> 
  <cbc:AllowanceChargeReason>Desconto Aplicável</cbc:AllowanceChargeReason> 
  <cbc:Amount currencyID="EUR">6.72</cbc:Amount> 
 </cac:AllowanceCharge> 
 <cac:TaxTotal> 
  <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0.00</cbc:TaxAmount> 
  <cac:TaxSubtotal> 
   <cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">127.77</cbc:TaxableAmount> 
   <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0.00</cbc:TaxAmount> 
   <cbc:Percent>0</cbc:Percent> 
   <cac:TaxCategory> 
    <cbc:TaxExemptionReason>Isento de IVA ao abrigo do n.º2 do Art.9 do 
CIVA</cbc:TaxExemptionReason> 
    <cac:TaxScheme> 
     <cbc:ID>PT IVA</cbc:ID> 
     <cbc:TaxTypeCode>IVA</cbc:TaxTypeCode> 
    </cac:TaxScheme> 
   </cac:TaxCategory> 
  </cac:TaxSubtotal> 
 </cac:TaxTotal> 
 <cac:LegalMonetaryTotal> 
  <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">127.77</cbc:TaxExclusiveAmount> 
  <cbc:PayableAmount currencyID="EUR">127.77</cbc:PayableAmount> 
 </cac:LegalMonetaryTotal> 
 <cac:InvoiceLine> 
  <cbc:ID>1</cbc:ID> 
  <cbc:InvoicedQuantity>1</cbc:InvoicedQuantity> 
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">100.19</cbc:LineExtensionAmount> 
  <cac:TaxTotal> 
   <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0.00</cbc:TaxAmount> 
   <cac:TaxSubtotal> 
    <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0.00</cbc:TaxAmount> 
    <cbc:Percent>0</cbc:Percent> 
    <cac:TaxCategory> 
     <cbc:TaxExemptionReason>Isento de IVA ao abrigo do n.º2 do Art.9 do 
CIVA</cbc:TaxExemptionReason> 



 

      

  

     <cac:TaxScheme> 
      <cbc:ID>PT IVA</cbc:ID> 
      <cbc:TaxTypeCode>IVA</cbc:TaxTypeCode> 
     </cac:TaxScheme> 
    </cac:TaxCategory> 
   </cac:TaxSubtotal> 
  </cac:TaxTotal> 
  <cac:Item> 
   <cbc:Name>M</cbc:Name> 
   <cac:SellersItemIdentification> 
    <cbc:ID>97</cbc:ID> 
   </cac:SellersItemIdentification> 
   <cac:AdditionalItemProperty> 
    <cbc:Name>NUMERO LOTES</cbc:Name> 
    <cbc:Value>1</cbc:Value> 
   </cac:AdditionalItemProperty> 
   <cac:AdditionalItemProperty> 
    <cbc:Name>NUMERO REQUISICOES</cbc:Name> 
    <cbc:Value>2</cbc:Value> 
   </cac:AdditionalItemProperty> 
   <cac:AdditionalItemProperty> 
    <cbc:Name>VALOR PRESTACOES</cbc:Name> 
    <cbc:Value>124.94</cbc:Value> 
   </cac:AdditionalItemProperty> 
   <cac:AdditionalItemProperty> 
    <cbc:Name>VALOR DOMICILIOS</cbc:Name> 
    <cbc:Value>0.00</cbc:Value> 
   </cac:AdditionalItemProperty> 
   <cac:AdditionalItemProperty> 
    <cbc:Name>TAXAS MODERADORAS</cbc:Name> 
    <cbc:Value>24.75</cbc:Value> 
   </cac:AdditionalItemProperty> 
  </cac:Item> 
 </cac:InvoiceLine> 
 <cac:InvoiceLine> 
  <cbc:ID>2</cbc:ID> 
  <cbc:InvoicedQuantity>1</cbc:InvoicedQuantity> 
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">4.62</cbc:LineExtensionAmount> 
  <cac:TaxTotal> 
   <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0.00</cbc:TaxAmount> 
   <cac:TaxSubtotal> 
    <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0.00</cbc:TaxAmount> 
    <cbc:Percent>0</cbc:Percent> 
    <cac:TaxCategory> 
     <cbc:TaxExemptionReason>Isento de IVA ao abrigo do n.º2 do Art.9 do 
CIVA</cbc:TaxExemptionReason> 
     <cac:TaxScheme> 
      <cbc:ID>PT IVA</cbc:ID> 
      <cbc:TaxTypeCode>IVA</cbc:TaxTypeCode> 
     </cac:TaxScheme> 
    </cac:TaxCategory> 
   </cac:TaxSubtotal> 
  </cac:TaxTotal> 
  <cac:Item> 
   <cbc:Name>M</cbc:Name> 
   <cac:SellersItemIdentification> 
    <cbc:ID>1</cbc:ID> 
   </cac:SellersItemIdentification> 
   <cac:AdditionalItemProperty> 
    <cbc:Name>NUMERO LOTES</cbc:Name> 
    <cbc:Value>1</cbc:Value> 



 

      

  

   </cac:AdditionalItemProperty> 
   <cac:AdditionalItemProperty> 
    <cbc:Name>NUMERO REQUISICOES</cbc:Name> 
    <cbc:Value>1</cbc:Value> 
   </cac:AdditionalItemProperty> 
   <cac:AdditionalItemProperty> 
    <cbc:Name>VALOR PRESTACOES</cbc:Name> 
    <cbc:Value>4.62</cbc:Value> 
   </cac:AdditionalItemProperty> 
   <cac:AdditionalItemProperty> 
    <cbc:Name>VALOR DOMICILIOS</cbc:Name> 
    <cbc:Value>0.00</cbc:Value> 
   </cac:AdditionalItemProperty> 
   <cac:AdditionalItemProperty> 
    <cbc:Name>TAXAS MODERADORAS</cbc:Name> 
    <cbc:Value>0.00</cbc:Value> 
   </cac:AdditionalItemProperty> 
  </cac:Item> 
 </cac:InvoiceLine> 
 <cac:InvoiceLine> 
  <cbc:ID>3</cbc:ID> 
  <cbc:InvoicedQuantity>1</cbc:InvoicedQuantity> 
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">3.13</cbc:LineExtensionAmount> 
  <cac:TaxTotal> 
   <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0.00</cbc:TaxAmount> 
   <cac:TaxSubtotal> 
    <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0.00</cbc:TaxAmount> 
    <cbc:Percent>0</cbc:Percent> 
    <cac:TaxCategory> 
     <cbc:TaxExemptionReason>Isento de IVA ao abrigo do n.º2 do Art.9 do 
CIVA</cbc:TaxExemptionReason> 
     <cac:TaxScheme> 
      <cbc:ID>PT IVA</cbc:ID> 
      <cbc:TaxTypeCode>IVA</cbc:TaxTypeCode> 
     </cac:TaxScheme> 
    </cac:TaxCategory> 
   </cac:TaxSubtotal> 
  </cac:TaxTotal> 
  <cac:Item> 
   <cbc:Name>M</cbc:Name> 
   <cac:SellersItemIdentification> 
    <cbc:ID>2</cbc:ID> 
   </cac:SellersItemIdentification> 
   <cac:AdditionalItemProperty> 
    <cbc:Name>NUMERO LOTES</cbc:Name> 
    <cbc:Value>1</cbc:Value> 
   </cac:AdditionalItemProperty> 
   <cac:AdditionalItemProperty> 
    <cbc:Name>NUMERO REQUISICOES</cbc:Name> 
    <cbc:Value>1</cbc:Value> 
   </cac:AdditionalItemProperty> 
   <cac:AdditionalItemProperty> 
    <cbc:Name>VALOR PRESTACOES</cbc:Name> 
    <cbc:Value>4.93</cbc:Value> 
   </cac:AdditionalItemProperty> 
   <cac:AdditionalItemProperty> 
    <cbc:Name>VALOR DOMICILIOS</cbc:Name> 
    <cbc:Value>0.00</cbc:Value> 
   </cac:AdditionalItemProperty> 
   <cac:AdditionalItemProperty> 
    <cbc:Name>TAXAS MODERADORAS</cbc:Name> 



 

      

  

    <cbc:Value>1.80</cbc:Value> 
   </cac:AdditionalItemProperty> 
  </cac:Item> 
 </cac:InvoiceLine> 
</Invoice> 
 

2.2. Especificações Técnicas das Mensagens Enviadas ao Prestador 

2.2.1. Estrutura de Dados de Retorno da Faturação Eletrónica   

Após a receção do ficheiro de faturação eletrónica será enviado um email com a resposta 

proveniente da validação preliminar ao ficheiro rececionado.  

 

A mensagem pode ser de entrada com sucesso, ou de insucesso. Neste último caso acompanhada 

do(s) erro(s) identificados que podem ser os seguintes: 

 

 

 

Código Descrição 

D001 A entidade emitiu mais do que uma factura mensal por ARS/área de convenção.  

D002 
O número da factura encontra-se repetido face a outra factura enviada pela 
entidade desde o início do ano.  

D004 
O código de convenção, atribuído pela ACSS, não se encontra presente na factura 
ou este não é válido. 

D006 
O número de identificação fiscal da entidade prestadora não está presente na 
factura ou está incorrecto. 

D007 O número da factura não está presente na mesma. 

D008 
A data da fatura não se encontra presente ou não respeita o definido (último dia 
do mês em que os serviços foram prestados ou data anterior). 

D009 A identificação da ARS não está presente na factura ou está incorrecta. 

D011 
O número de identificação fiscal da ARS não se encontra presente na factura ou 
está incorrecto. 

D017 
O número de requisições, discriminado por tipo de lote, não se encontra 
presente na factura. 

D018 
O valor da prestação, discriminado por tipo de lote, não se encontra presente na 
factura. 

D019 
O valor das taxas moderadoras, discriminado por tipo de lote, não se encontra 
presente na factura. 

D020 
A factura contempla a prestação de domicílios, no entanto, o respectivo valor 
não está discriminado por tipo de lote. 

D021 
A natureza das prestações indicada na factura é diferente da natureza das 
prestações da convenção facturada. 

D025 
O nº total de lotes enviados discriminados por tipo, não se encontra presente na 
fatura. 



 

      

  

D026 
O Valor Total das Prestações, correspondente ao somatório do valor das 
prestações de cada tipo de lote, não se encontra presente na factura. 

D027 
O Valor Total das Taxas Moderadoras, correspondente ao somatório do valor das 
taxas moderadoras não se encontra presente na factura. 

D028 
O Valor Total dos Domicilios, correspondente ao somatório do valor dos 
domicílios de cada tipo de lote, não se encontra presente na factura. 

D030 A factura emitida contempla mais do que uma área de convenção ou ARS 

D031 O valor total da factura não se encontra calculado de acordo com o definido. 

D077 A requisição excede o número máximo permitido por lote (30). 

D103 
Não se encontra indicado o tipo de domicilio e/ou código postal onde foi 
realizado o domicílio. 

D104 
O domicílio é classificado como D3, mas não se encontra indicado o número de 
quilómetros percorridos. 

D105 
Não se encontra indicado o código do exame/ tratamento ou este não se 
encontra válido para a área faturada. 

D112 
As datas de início e de fim das sessões de fisioterapia não se encontram 
preenchidas. 

D146 
A data de prestação é superior à data da factura ou encontra-se fora do prazo de 
validade. 

D164 Erro de Somatório. 

D301 O tipo de Lote referido na linha da fatura não é valido. 

D303 O par número sequencial/tipo de lote encontra-se repetido na fatura. 

D304 Nº de requisição inválido. 

D305 Nº de requisição duplicado. 

D315 O valor do domicílio tem de estar preenchido e com valor superior a 0 

D316 A área de MCDT não permite a realização de domicilios 

D317 O nº da linha do exame encontra-se repetido na prestação 

D318 Não foi indicado o código do médico executante. 

D319 O nº da linha de fatura encontra-se repetido 

D320 O tipo de lote nas linhas da fatura encontra-se repetido 

D321 A área nas linhas da fatura não se encontra preenchido ou está incorreto. 

D322 
O numero de linha ou numero único de linha (lotes eletrónicos) não se encontra 
preenchido 

D323 
O código do exame encontra-se repetido nas linhas prestação ou suplementos, 
apenas para lotes 97 – exames sem papel 

E002 Ficheiro rejeitado a informação não está de acordo com a especificação. 

E004  A fatura eletrónica/ficheiro eletrónico não se encontra no formato UBL definido. 

 

 

 
 


