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Saphety convida 26 empresas para Projeto pioneiro 
nos Hospitais Portugueses e Espanhóis 

As entidades envolvidas no SAPHeIN trabalharão no sentido de promover a desmaterialização de do-
cumentos comerciais trocados entre os hospitais e os seus fornecedores. 

A Saphety, empresa do grupo Sonae especializada em trocas eletrónicas de documentos e sincronização de 
dados entre empresas, no seguimento da aprovação da sua candidatura ao programa Connecting Europe 
Facility (CEF) in Telecom, convidou 26 entidades a participar no projecto SAPHeIN do CEF Telecom. 

O CEF Telecom, programa focado na adoção e facilitação da faturação eletrónica a nível europeu, visa pro-
mover a adoção da Diretiva Comunitária 2014/55/EU e preparar a implementação da nova Norma Europeia 
sobre faturação eletrónica, publicada no decorrer de 2017, e tem um orçamento de cerca de 300 milhões de 
euros, que representa parte do orçamento de 1,04 mil milhões que a União Europeia destinará até 2020 para 
impulsionar os serviços digitais transeuropeus e que visa criar um padrão comum interoperável. 

O projeto SAPHeIN, focado no setor da Saúde, existe para promover a desmaterialização de documentos 
comerciais (encomendas, guias de remessa e faturas) trocados entre os hospitais e os seus fornecedores. 
Este projeto é promovido por um consórcio que envolve a Saphety, como líder e provedor da solução de 
EDI & Electronic Invoicing, seis dos maiores hospitais públicos portugueses (Centro Hospitalar de Lisboa 
Central, Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, Centro Hospitalar Lisboa Norte, Centro Hospitalar do Porto, 
Centro Hospitalar São João e Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca) e um dos maiores hospitais em 
Espanha (Hospital Universitário La Paz, em Madrid), estando já preparados para implementar a solução. 
  
O projeto deverá estar concluído até Agosto de 2018 e é pioneiro na promoção da adoção da solução 
de faturação eletrónica pela rede de fornecedores dos hospitais. Para além dos membros do consórcio, 
o projeto visa a implementação da rede de EDI para 26 dos fornecedores para assim fazerem parte integran-
te dos projetos piloto implementados nos hospitais.  

As 26 empresas convidadas para o projeto são:   

Baxter (Portugal e Espanha) Teleflex (Portugal e Espanha) Medtronic

Logifarma Johnson & Johnson Profarin

Expomédica Roche Diagnósticos Dr. Joaquim Chaves

HR Hospitalar Intersurgical Biomed (Espanha)

HARTMANN VWR Fresenius Kabi

Labesfal Siemens Healthcare (PT e ES) SOCIME MEDICAL

Hospitex Sarstedt Grupo Teva (Teva, Rathiopharm e 
Mepha)

For more information, contact:        saphety.com 
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O Connecting Europe Facility (CEF) é um programa da União Europeia que visa facilitar a interação trans-
fronteiriça entre as administrações públicas, empresas e cidadãos, através da implementação de infraestrutu-
ras digitais de serviços e redes de banda larga. Os projetos apoiados contribuirão para a criação de um 
ecossistema europeu de serviços digitais interligados que sustentarão o Mercado Único Digital. 

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 3900 empresas e mais de 160 mil utilizadores em 37 países.


