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Formação para fornecedores de contratação pública 

em Coimbra pela Saphety 
 

Devido ao sucesso dos workshops SaphetyGov, a CIMRC endereçou convite à Saphety para uma for-

mação específica para fornecedores e potenciais fornecedores da Região de Coimbra. 

 

 

A Saphety, empresa do grupo Sonae responsável pela plataforma eletrónica de contratação pública 

SaphetyGov, estará no dia 17 de maio em Coimbra com o objetivo de formar todos os operadores económicos 

passíveis de participar em procedimentos de contratação pública da CIMRC ou dos Municípios da Região de 

Coimbra, sobre as principais alterações ao Código dos Contratos Públicos (CCP), nomeadamente sobre a 

questão da obrigatoriedade da faturação eletrónica nos contratos com a Administração Pública. 

 

Temas como a nova legislação da fatura eletrónica, soluções tecnológicas integradas e partilha de casos de 

sucesso na Administração Pública, são parte do programa que tem o objetivo de formar todas as empresas 

potenciais fornecedoras da Região ou dos Municípios da Região, no sentido de as capacitar da informação 

necessária para continuarem a fornecer as entidades públicas de acordo com as novas regras. O workshop é 

mais uma iniciativa da Saphety para preparar as empresas portuguesas de acordo com o artigo 299.º-B do DL 

n.º 111-B/2017, de 31 de agosto1. 

 

O Workshop será da responsabilidade da Saphety, que a convite da Comunidade Intermunicipal da Região de 

Coimbra (CIMRC) vai até Coimbra para formar as empresas de forma gratuita. A formação decorrerá no Audi-

tório da Fundação CEFA, em Coimbra, a partir das 09h30 do dia 17 de maio de 2018 e é aberto a todos os 

fornecedores de contratação pública através de inscrição prévia a partir da página do evento. 

 

“Para a Saphety, o convite por parte da CIMRC é o reconhecimento do trabalho que temos vindo a desenvolver 

junto dos Operadores Económicos e das Entidades Adjudicantes. Enquanto empresa líder na área da Contra-

tação Pública e da Faturação Eletrónica, estamos comprometidos com o cumprimento legal, com as melhores 

práticas de mercado e com a passagem de conhecimento e formação à Administração Pública e aos seus 

Fornecedores.” 

 

AGENDA 

09h30 | Receção 

10h00 | Início da sessão 

10h10 | About us 

10h20 | Contratação Pública 

11h15 | Coffee break 

                                                 
1 O Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto de 2017, introduz alterações ao Código dos Contratos Públicos tendo em vista a trans-

posição das diretivas europeias: “Procede à nona alteração ao Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, 

de 29 de janeiro, e transpõe as Diretivas n.os 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, todas do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

26 de fevereiro de 2014 e a Diretiva n.º 2014/55/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014” 

(https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/108086621/details/maximized). 

https://www.eventbrite.pt/e/bilhetes-workshops-saphetygov-cimrc-45720193329


 

ADO 

 
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 

11h30 | Principais Alterações ao Código dos Contratos Públicos (CCP) 

12h15 | Questões / Esclarecimentos 

12h30 | Almoço livre 

14h30 | Registo na plataforma SaphetyGov 

14h40 | Demonstração da plataforma SaphetyGov 

15h15 | Otimização da plataforma SaphetyGov 

16h15 | Questões / Esclarecimentos 

16h30 | Encerramento 

 

 

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. 

http://www.saphety.com/
mailto:tomassantos@youngnetworkgroup.com
http://www.youngnetworkgroup.com/

