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Saphety organiza o maior evento sobre 
Faturação Eletrónica na Administração Pública 

Tecnológica portuguesa do grupo Sonae organiza evento em Portugal com foco nas novas regras de 
contratação pública em vigor a partir de janeiro de 2018 

A Saphety, empresa do grupo Sonae especialista em contratação pública e faturação eletrónica, que comple-
tou há pouco o seu 17.º aniversário, está a organizar um mega evento sobre as novas regras de contratação 
para a Administração Pública em Portugal, de acordo com o Novo Código dos Contratos Públicos. O evento 
terá lugar no dia 27 de fevereiro no Centro de Congressos de Lisboa. 

O evento organizado pela Saphety em parceria com a IDC intitula-se “Faturação Eletrónica na Administração 
Pública” e tem como principais destinatários a Administração Pública e os seus Fornecedores. Temas como a 
nova legislação da fatura eletrónica, soluções tecnológicas disponíveis no mercado e a partilha de casos de 
sucesso, em Portugal e noutros países, são a agenda principal deste encontro de especialistas. 

O programa do evento conta com vários oradores da Saphety, tais como o seu CEO, Rui Fontoura, e também 
Miguel Zegre, Pedro Costa, Jorge Teixeira, Nuno Matos e Pedro Sepúlveda, todos eles diretores e responsá-
veis de diferentes áreas ligadas ao tema em análise, assim como vários oradores convidados, tanto da Admi-
nistração Pública como de Fornecedores, tais como, Nuno Loureiro, do Centro Hospitalar Lisboa Norte, Su-
sana Fonseca, da Câmara Municipal de Loures e Mário Pires, da GeoStar. O evento conta ainda com a parti-
cipação especial de Francisco Jaime Quesado, economista e especialista em inovação e competitividade. 

O programa completo e outras informações úteis encontram-se disponíveis no website do evento, em: http://
bit.ly/2mFAzWu, bem como o respectivo formulário de inscrição. Este evento é direcionado para a Adminis-
tração Pública e seus Fornecedores. A inscrição é gratuita. 

O evento conta ainda com a Glintt - Global Intelligent Technologies e a DataShield - Data Protection and Bu-
siness Consulting Solutions como parceiros confirmados. 

Sobre a Saphety 
A Saphety (saphety.com) é uma empresa líder em soluções de troca eletrónica de documentos, faturação 
eletrónica e sincronização de dados entre empresas. Atualmente, a sua carteira de clientes conta com mais 
de 3800 empresas e mais de 140 mil utilizadores em 37 países. 
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