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Saphety lança a primeira oferta integrada de 
Contratação Pública e Faturação Eletrónica 

 
A tecnológica portuguesa é a primeira a disponibilizar no mercado uma oferta integrada que combina 
as soluções de Contratação Pública e Faturação Eletrónica, permitindo aos utilizadores a emissão de 

fatura eletrónica com valor legal diretamente na plataforma SaphetyGov 

A Saphety, tecnológica do grupo Sonae especialista em contratação pública e faturação eletrónica, com mais 
de 18 anos de experiência no mercado, passa a ser a única empresa a oferecer uma solução integrada ‘Gov 
- Doc’. Com a integração das soluções de Contratação Pública e Faturação Eletrónica, a nova oferta torna 
possível emissão de fatura eletrónica dentro do SaphetyGov, permitindo deste modo numa única plataforma 
a realização de todas as etapas do processo aquisitivo, desde a resposta ao concurso público até à emissão 
de fatura eletrónica com valor legal. 

A adoção obrigatória da fatura eletrónica com a Administração Pública é de conhecimento geral, segundo a 
Diretiva 2014/55/UE, transposta pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto (artigo 299.º-B, 
obrigatoriedade da faturação eletrónica), e Decreto-Lei n.º 123/2018, de 28 de dezembro, que procede à sua 
primeira alteração e define o modelo de governação para a implementação da faturação eletrónica nos 
contratos públicos. 

No seguimento do processo de modernização tecnológica referente à área de Contratação Pública, a 
Saphety tem vindo a investir na melhoria contínua do seu software, já que inovação e usabilidade são fatores 
indispensáveis para a disponibilização de uma plataforma que tem como principal objetivo ir ao encontro das 
necessidades dos seus utilizadores, quer sejam Entidades Adjudicantes, entidades da Administração Pública, 
ou Operadores Económicos, empresas ou entidades fornecedoras da Administração Pública. 

Dada a complexidade dos processos inerentes às várias fases da contratação (criação de procedimentos, 
convites, análise de propostas, assinatura de contratos, etc.), a Saphety apostou recentemente na 
reestruturação da interface da plataforma, de forma a reduzir o esforço administrativo despendido pelos 
profissionais desta área, sendo que a possibilidade de emissão de faturas dentro da plataforma eletrónica 
SaphetyGov vem garantir o aumento da competitividade, a redução de custos e a melhoria dos processos de 
negócio de adjudicantes e fornecedores. 

A plataforma de contratação pública da Saphety representa - para as entidades, uma forma simples e ágil de 
comunicar com milhares de fornecedores, mantendo um registo organizado de todas as propostas e 
permitindo selecionar as que melhor se adaptam às necessidades de cada procedimento e, - para os 
fornecedores, uma plataforma simples e intuitiva onde podem consultar e responder a centenas de 
procedimentos bem como gerir todas as fases do processo, da resposta à emissão de fatura com valor legal. 

Sobre a Saphety 
Fundada em 2000, a Saphety (saphety.com) é uma empresa internacional líder em soluções de intercâmbio 
eletrónico de documentos, faturação eletrónica, contratação e sincronização de dados entre empresas. Com 
presença em Portugal, Brasil e Colômbia, as suas soluções chegam atualmente a 37 países e a sua carteira 
de clientes conta com mais de 3900 empresas, incluindo entre outras algumas das maiores operadoras de 
telecomunicações, retalho, transportes, logística, energia, banca, serviços, saúde e setor público.

For more information, contact:        saphety.com 
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