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Por ano, são emitidas 5 mil
milhões de faturas em Por-
tugal, qualquer coisa como
13,7 milhões de faturas por

dia. Um número que o ministro das
Finanças quer ver reduzido, devido
ao ganho ambientale tambémao eco-
nómico. “São milhões de euros em
custos administrativos, consumíveis,
papel, tinta, e depois ainda para pre-
servar, guardar e arquivar todo este
material. São muitos milhões de eu-
ros de poupançaparaaeconomiana-
cional que, seguramente, serão utili-
zados noutras funções”.

Mário Centeno falavadurante uma
visitaàSonae MC, retalhistaque tem
levado acabo um processo de digita-
lização das faturas. O formato eletró-

nico tem sido aprioridade narelação
com os clientes empresariais e há
poucos meses foi lançada a Fatura
Eletrónica do Continente, que já re-
gistou 100 mil adesões desde novem-
bro de 2018.

É este caminho de trocar o papel
pelo formato eletrónico que Centeno
quer incentivar. Sobretudo no reta-
lho, responsável por 4 mil milhões de
faturas anuais (80% do total). A As-
sociação Portuguesade Empresas de
Distribuição comprometeu-se a in-
centivaradigitalização junto dos seus
associados, que emitem mil milhões
de faturas por ano (umaem cadacin-
co do total).

O ministro das Finanças assegu-
rou ainda que a eliminação do pa-
pel não significa perda de seguran-
ça ou uma redução do combate à
evasão fiscal.
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Menos faturas
em papel para
poupar milhões

Mário Centeno recordou que o retalho emite 80% das faturas em papel

Distribuição, responsável por 20% do papel utilizado,
quer acelerar o recurso às faturas digitais
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Champions provoca uma
corrida a autocaravanas
Escalada de preços nos hotéis de Madrid
leva muitos adeptos ingleses a alugarem
estes veículos em cidades portuguesas.
Chelsea venceu ontem a Liga Europa
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‘Box’ mostra como tornar
as casas mais eficientes
Tecnologia ligada à rede ‘wi-fi’ controla
consumos diários dos eletrodomésticos
através de uma aplicação. Projeto-piloto
vai decorrer em 214 habitações
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Dentistas preocupados
com cigarros eletrónicos
Ordem dos Médicos Dentistas exige um
maior controlo na comercialização destes
produtos, cujo menor risco para a saúde
dos fumadores está ainda por comprovar
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DeGeneres abusada pelo
padrasto aos 15 anos
Mais de quatro décadas e meia depois
de ter sido molestada, a apresentadora
compartilhou a sua história para evitar
que o mesmo aconteça a outras pessoas
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Fatura digital ajuda
a poupar milhões
Governoqueracentuar tendência para trocardocumentos empapel pelo formato
eletrónico. Responsável por80%dopapel utilizado, retalhovai ser fundamental
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