
COMUNICADO 

For more information, contact:        saphety.com 

Tomás Mendes dos Santos | Communication Consultant 
tomassantos@youngnetworkgroup.com  
+351 21 750 60 43 | + 351 91 519 70 52 
www.youngnetworkgroup.com  

 
Press Release 

Lisboa, 19 de setembro de 2018 

 
 

Saphety marca presença em vários eventos nacionais e 
internacionais  

 

 

Até ao final do ano, a Saphety estará presente em vários eventos na área da tecnologia. 

 

 

A Saphety, empresa do grupo Sonae especialista em troca eletrónica de documentos, faturação eletrónica e 

sincronização de dados, com mais de 18 anos de experiência no mercado, é presença assídua a convite de 

várias entidades em diferentes eventos nacionais e internacionais centrados na área da tecnologia.  

 

No decorrer deste mês, a Saphety esteve presente no GS1 Industry & Standards Event 2018, na Irlanda, na  

Vertex, conferência anual da Porto Business School, e irá estar presente na Q-Day Conference 2018, um 

evento promovido pela Quidgest, onde ministrará a todos os inscritos um Workshop sobre as vantagens da 

Faturação Eletrónica, para empresas e Administração Pública, enquadrando a sua obrigatoriedade no âmbito 

dos contratos públicos, por via do Decreto-Lei n.º 111-B/2017, já a partir de janeiro de 2019. 

 

Em outubro, a Saphety marcará presença no Congresso da GS1 Portugal, em Lisboa, e no WUG Americas 

2018, em Miami, evento promovido pela WeDo Technologies, onde apresentará a sua solução de Electronic 

Bill Presentment, especialmente desenhada para os grandes operadores de telecomunicações. 

 

Em novembro, volta a estar presente no Colóquio Nacional da ATAM, em Aveiro, com as soluções de Contra-

tação Pública e Faturação Eletrónica, reforçando a sua proximidade junto da Administração Local reiterando 

o objetivo de ajudar a preparar empresas e entidades públicas para a nova legislação da fatura eletrónica. 

 

 

AGENDA: 

10 - 14 Setembro | Dublin, Ireland - GS1 Industry & Standards Event 2018 

17 - 18 Setembro | Porto, Portugal - Vertex, Conferência anual da Porto Business School 

20 Setembro | Lisboa, Portugal - Q-Day Conference 2018 

17 Outubro | Lisboa, Portugal - Congresso GS1 Portugal 

25 - 26 Outubro | Miami, USA - WUG Americas 2018 

5 - 7 Novembro | Aveiro, Portugal - XXXVIII Colóquio Nacional da ATAM 

 

Ver mais detalhes sobre a agenda de eventos em: https://www.saphety.com/latest-news/events 

 

 
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. 
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