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CONTRATAÇÃO PÚBLICA E FATURAÇÃO
ELETRÓNICA SÃO APOSTAS DA
SAPHETY NO MERCADO NACIONAL
Obrigatoriedade da faturação eletrónica na contratação pública destaca
portefólio da Saphety em território português
A Saphety, líder em soluções para intercâmbio eletrónico de documentos, faturação
eletrónica, contratação pública por via eletrónica e sincronização de dados, tem
atualmente mais de 3900 empresas clientes e mais de 160 mil utilizadores, em 37
países. A tecnológica portuguesa do grupo Sonae pretende reforçar a presença no
mercado português através da reformulação e atualização do seu portefólio nas
áreas de Contratação Pública e Faturação Eletrónica ao mesmo tempo que reforça
presença no mercado externo.
Em 2017, a empresa registou um nível de encomendas na ordem dos 11M€ tendo
a Faturação Eletrónica contribuído com mais de 60% deste valor a nível global.
Portugal é também o país onde a Saphety tem o portefólio mais alargado contando
especialmente com as soluções de “EDI & Electronic Invoicing” e “Electronic
Procurement” para o mercado nacional, sendo as restantes soluções de “Electronic
Bill Presentment” e “Data Synchronization” totalmente focadas no mercado
internacional.
Numa altura em que o enquadramento legal está a mudar no país - obrigatoriedade
da faturação eletrónica na contratação pública (artigo 299.º-B do Decreto-Lei n.º
111-B/2017, de 31 de agosto) - a Saphety apresenta ao mercado nacional as suas
soluções SaphetyDoc (Faturação Eletrónica) e SaphetyGov (Contratação Pública),
integradas e acessíveis por via de uma plataforma única.
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EDI & Electronic Invoicing | Faturação Eletrónica
A adoção da fatura eletrónica tornou-se incontornável por via da transposição das
Diretivas Europeias acarretando a sua obrigatoriedade já a partir de 1 de janeiro de
2019, com o período de adaptação prévia de um ano, tendo a Saphety promovido um
evento em torno deste tema e do impacto do mesmo para organismos públicos e
fornecedores, designado Faturação Eletrónica na Administração Pública, realizado
em fevereiro no Centro de Congressos de Lisboa, e tendo contado com mais de 600
participantes entre operadores económicos e entidades adjudicantes.
De ter em conta que esta alteração legal vai abranger todas as entidades
adjudicantes e operadores económicos a nível nacional. A Faturação Eletrónica
vai trazer uma automatização (do processo de compra), diminuição do tempo de
operação, uma maior integração e visualização de todos os processos em curso,
bem como uma diminuição dos custos de transação e da pegada ambiental. Traz
ainda o benefício de começar a existir uma maior informação e alinhamento entre as
instituições e os seus fornecedores.
Como resposta a este desafio a Saphety relança a plataforma SaphetyDoc, uma
solução eletrónica direcionada para a troca de documentos eletrónicos que vem
permitir às empresas o intercâmbio de documentos como ordens de compra, guias
e faturas de forma desmaterializada com clientes e fornecedores, cumprindo os
requisitos legais e os requisitos de negócio. A solução garante a desmaterialização
e otimização de processos nas empresas, permitindo definir diferentes modos
de entrega de documentos aos clientes: por EDI, por correio eletrónico, por PDF
assinado ou dentro da própria plataforma.
A solução garante ainda aos clientes os mecanismos de integração com os seus
ERPs, por forma a garantir uma completa automatização dos processos de envio e
receção de documentos com os parceiros de negócio. Permitindo controlo completo
a partir do ERP, com confirmação de entrega e de leitura dos documentos enviados.
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Electronic Procurement | Contratação Pública
As recentes inovações introduzidas ao Código dos Contratos Públicos (CCP) centramse essencialmente na procura da simplificação, desburocratização e flexibilização
dos procedimentos de formação dos contratos públicos, com vista ao aumento da
eficiência da despesa pública e à promoção de um melhor e mais fácil acesso aos
contratos por parte dos operadores económicos.
O Decreto-Lei n.º 111-B/2017 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. Foi neste sentido que a Saphety
introduziu um conjunto de alterações na plataforma eletrónica de contratação
pública SaphetyGov para a tramitação dos procedimentos de contratação de acordo
com as alterações ao Código dos Contratos Públicos.
Destas alterações destacam-se a introdução de novos procedimentos, como a
consulta prévia e a parceria para a inovação, a condução de procedimentos de
consulta prévia pelos serviços da entidade adjudicante, não sendo necessária a
constituição de júri, o novo regime de prazo de erros e omissões, e acesso às peças
gratuito e a indicação do gestor do contrato na equipa do procedimento.
Estas alterações encontram-se disponíveis na plataforma SaphetyGov, desde 1 de
janeiro de 2018, tendo a transição ocorrido de forma natural e sem impacto em
termos de acesso e usabilidade da plataforma.
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Crescimento nos últimos anos
Nos últimos anos registaram-se vários momentos-chave que determinaram
o crescimento da Saphety. Nos últimos seis anos a Saphety concentrou-se na
troca eletrónica de documentos e na faturação eletrónica, substituindo a base
tecnológica instalada pelo novo produto. Rui Fontoura, CEO da Saphety, explica que
esta foi uma decisão ousada mas que teve o seu retorno. Atualmente, a Saphety
é a principal empresa no mercado a operar na área da faturação eletrónica, e a
única, em Portugal, com uma oferta integrada ao nível da Faturação Eletrónica e da
Contratação Pública Eletrónica.
Outro passo importante para o seu crescimento foi a aposta numa nova forma de
internacionalização, com operações diretas nos mercados-alvo. A opção foi clara:
América Latina, nomeadamente, Brasil e Colômbia. Segundo Rui Fontoura, nos
próximos anos a empresa irá concentrar-se em consolidar os seus negócios naquele
continente e continuar a apostar nas principais áreas de negócio: EDI & Electronic
Invoicing / Electronic Bill Presentment (troca eletrónica de documentos e faturação
eletrónica) e Electronic Procurement (contratação pública e privada, por via
eletrónica), solução especificamente direcionada para o mercado português.
O objectivo da Saphety é continuar a crescer internacionalmente, considerando
ainda a possibilidade de abrir novos escritórios. As oportunidades trazidas pelo
enquadramento legal, nos vários mercados, e a certificação ISO 27001 recentemente
obtida pela empresa, são trunfos para atingir estas metas, já que esta norma é
considerada padrão e referência internacional para a gestão da segurança da
informação e, em alguns países, é um requisito obrigatório que funciona como uma
garantia extra e fator diferenciador em relação aos concorrentes.
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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.

Website
saphety.com

Redes sociais
facebook.com/saphety
twitter.com/saphety
linkedin.com/company/saphety
plus.google.com/+saphety
youtube.com/saphety
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