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A 
menos de 4 meses do final do 
ano, é necessário que as empre-
sas se preparem e dêem início ao 

processo para estarem em conformidade 
legal a 1 de janeiro de 2019.
A partir de dia 1 de janeiro de 2019 en-
trará em vigor o novo Decreto-Lei que tor-
na obrigatória a faturação eletrónica para 
empresas fornecedoras da Administração 
Pública. Estas deverão ter, à data, o sis-
tema de faturação eletrónica totalmente 
operacional. A mudança representa para 
as empresas uma oportunidade de redu-
ção de custos e incremento da receita.

1. As empresas devem dar início ao pro-
cesso de implementação da faturação 

eletrónica antes do prazo limite estipula-
do.

2. Para o efeito, as empresas deverão 
selecionar um parceiro tecnológico 

de faturação eletrónica com capacidade 

para apresentar soluções adequadas ao 
tipo de negócio e à dimensão da empresa.

3. A solução apresentada pelo parceiro 
tecnológico de faturação eletrónica 

deve integrar facilmente com o ERP (sof-
tware de gestão empresarial) de maneira 
a não comprometer o processo de imple-
-mentação.

4. As empresas, em conjunto com o 
parceiro tecnológico de faturação 

eletrónica, deverão fazer uma análise e 
planeamento prévios, com levantamento 
de necessidades e sincronização entre os 
vários intervenientes.

5. A equipa interna das empresas, o 
parceiro tecnológico de faturação 

eletrónica e o implementador do softwa-
re de gestão (ERP) deverão trabalhar em 
conjunto com vista a uma implementação 
ágil e bem-sucedida.
O Decreto-Lei n.º 111-B/2017 torna a fa-
turação eletrónica obrigatória a partir de 
janeiro de 2019, no âmbito dos contratos 
públicos, pelo que a Saphety aconselha as 
empresas a iniciar a implementação do 
processo de forma voluntária e proativa, 
para uma transição suave e vantagens evi-
dentes, o mais cedo possível.

Sobre a Saphety
A Saphety (saphety.com) é uma empre-
sa líder em soluções de troca eletrónica 
de documentos, faturação eletrónica e 
sincronização de dados entre empresas. 
Atualmente, a sua carteira de clientes con-
ta com mais de 3900 empresas e mais de 
160 mil utilizadores em 37 países.

Cinco dicas a ter em atenção para iniciar 
o processo de implementação 
da faturação eletrónica
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Uma obra que trata o Direito Rural nas suas múltiplas  
e complexas vertentes.  
Inclui legislação relevante atualizada.

Alguns temas tratados na obra
-  As estratégias de proteção da vinha na região do Douro: do 

tempo da filoxera até aos nossos dias - Ana Aguiar
-  Contratos próprios do mundo rural: arrendamento rural, parceria 

pecuária e constituição de servidão predial - Ana Sofia Carvalho, 
Patrícia Anjos Azevedo, Ary Ferreira da Cunha

- O Douro e o Alvará de Instituição da Companhia Pombalina 
(1756) - António Barros Cardoso

-  A degradação dos solos por atividade mineira: as minas de carvão 
de S. Pedro da Cova (Gondomar) - Cármen Ferreira

-  Emparcelamento Rural - Francisco Liberal Fernandes

Compre já em http://livraria.vidaeconomica.pt
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