
 

 

Ficheiros que podem constar no ZIP de Anexos Extras da DAICF 

Tabela 1 

Quadro Nome do Ficheiro Nome Abreviado Extensão 
4/5 BALANCO  xlsx 

4/5 DEMONSTRACAO_RESULTADOS DR xlsx 

4 DEMONSTRACAO_ALTERACOES_CAPITAL_PROPRIO DACP xlsx 

4 DEMONSTRACAO_FLUXOS_CAIXA DFC xlsx 

4/5 ANEXO  pdf 

4 ATAS_APROVACAO_CONTAS AAC pdf 

4 BALANCETE  xlsx 

4/5 OUTROS_ANEXOS OA xlsx 

6.3 ???  pdf 

6.7 PERDAS_IMPARIDADE_INVENTARIOS_ENTIDADE_BANCARIA_SEGURADORA PII xlsx 

6.8 DEPRECIACOES_AMORTIZACOES DA xlsx 

6.9 MAIS_MENOS_VALIAS_FISCAIS MMVF xlsx 

6.11 ???  pdf 

6.13 CONTAS_ENTIDADES_NAO_RESIDENTES CENR pdf 

6.13 CADEIA_PARTICIPACOES_INSTRUMENTOS_JURIDICOS CPIJ pdf 

6.17 ???  pdf 

6.23 ???  pdf 

6.24 ???  pdf 

6.24 ???  pdf 

6.24 ???  pdf 

6.24.1 ???  pdf 

6.25 ???  pdf 

6.26 ???  pdf 

Significado das expressões que aparecem na tabela anterior 

Tabela 2 

Expressão Significado 

xlsx 
Extensão de um ficheiro Excel criado com o software Microsoft Excel a partir das versões 2007 ou 
outro software compatível. 

pdf 
Extensão de um ficheiro Portable Document Format criado com a exportação nos softwares 
Microsoft Office ou outro software compatível. 

??? Qualquer carater válido em nome de ficheiros, exceto espaços. 

Notas 

1. O ficheiro ZIP pode ser criado com qualquer software capaz de comprimir com o algoritmo ZIP/DEFLATE. Exemplo: 

Operação “Enviar para Pasta Comprimida” do sistema operativo Microsoft Windows, Softwares 7-Zip, WinZIP, 

WinRAR, etc. 

2. O ficheiro ZIP não deve ser encriptado e nem conter password. 

3. Os nomes dos ficheiros dentro do ficheiro ZIP podem ter qualquer combinação de letras maiúsculas/minúsculas e 

números, mas não devem ter carateres em branco (espaços, tabulações, ….). 

4. Um nome de ficheiro não deve repetir na mesma tabela e nem em toda a declaração. 

5. Os nomes abreviados são reservados exclusivamente para os anexos predefinidos. Portanto, não devem ser 

utilizados em quadros diferentes dos indicados na Tabela 1. 



 

 

6. Dentro do ficheiro ZIP não deve conter pastas (diretórios), isto é, todos os ficheiros devem estar na raiz do ZIP. 

7. Dentro do ficheiro ZIP não deve conter ficheiros que não foram marcados/indicados e/ou referenciados no modelo 

DAICF. 

Criar ficheiro ZIP 

Existem vários métodos para criar o ficheiro ZIP. Um método incluído no sistema operativo Microsoft Windows pode ser 

feito com os seguintes passos: 

1. Colocar todos os ficheiros dos anexos indicados no modelo DAICF numa pasta qualquer. 

2. Selecionar todos esses ficheiros. 

3. Clicar com o botão direito. 

4. Escolher o menu “Enviar para >”. 

5. Escolher o submenu “Pasta comprimida (zipada)”. 

6. Atribuir um nome qualquer ao ficheiro ZIP. 

 


