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SAPHETY É LIDER NA FATURAÇÃO 
ELETRÓNICA

Press Kit | Portugal

A Saphety, multinacional tecnológica de origem portuguesa, é líder em soluções 
para intercâmbio eletrónico de documentos, faturação eletrónica, financiamento 
de faturas eletrónicas, apresentação de faturas eletrónicas e sincronização 
de dados. Fundada em 2000, conta atualmente com mais de 7000 empresas 
clientes em 38 países, entre as quais algumas das maiores empresas mundiais 
em setores como telecomunicações, retalho, transportes, logística, energia, 
banca, serviços e saúde, além do setor público.

A estratégia de desenvolvimento da Saphety aposta em três pilares: a 
consolidação da liderança do mercado da Faturação Eletrónica em Portugal, o 
reforço da internacionalização, e o lançamento de novos produtos e serviços de 
alta especialização tecnológica.

Em 2019, a empresa registou um volume de negócios de 9,1M€, tendo a área 
de Faturação Eletrónica representado 58% deste valor a nível global. A Saphety 
quer consolidar a liderança do mercado da faturação eletrónica em Portugal, 
mas também crescer aceleradamente a nível internacional, com destaque para 
a Colômbia, mercado de crescimento onde opera com uma empresa de matriz 
local e onde conta com mais de 2400 clientes. Com 33% das receitas oriundas 
de mercados internacionais em 2019, a internacionalização crescente passa por 
um reforço da presença nos mercados onde já está presente com estruturas 
locais, como é o caso da Colômbia e Brasil, lançando soluções de escala global, 
como é o caso da solução de Apresentação Eletrónica de Faturas (“Electronic 
Bill Presentment” ou “EBP”) desenhada para os setores de telecomunicações e 
utilities.

E na apresentação eletrónica de faturas, servindo clientes em todo o 
mundo.
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EDI & Electronic Invoicing Network | Faturação Eletrónica em Portugal

A fatura eletrónica com a Administração Pública é obrigatória em Portugal, 
desde 18 de abril de 2019, para os serviços da administração direta do Estado 
e os institutos públicos. Estes organismos estão obrigados a utilizá-la em 
exclusivo após a publicação do Decreto-Lei n.º 111-B/2017, que transpôs a 
Diretiva Europeia 2014/55/EU. A legislação tornou obrigatória a emissão de 
faturas eletrónicas para empresas que trabalham com organismos públicos, 
promovendo assim a transformação digital. O Decreto-Lei n.º 123/2018 definiu 
os prazos legais e estabeleceu até 18 de abril de 2020 para restantes organismos 
públicos e entidades administrativas independentes que não estavam 
abrangidos pela primeira fase, até 31 de dezembro de 2020 para as grandes 
empresas, até 30 de junho de 2021 para as PME, e até 31 de dezembro de 2021 
para as micro empresas.

A solução de Faturação Eletrónica da Saphety vem ajudar as instituições do 
Estado e os seus fornecedores a responderem a este desafio de transformação 
digital. A plataforma consiste numa solução eletrónica direcionada para a 
troca de documentos eletrónicos e possibilita 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

O crescimento da Saphety é ainda alavancado pelo lançamento de novos 
produtos e entrada em novas áreas de negócio e setores com as soluções que 
desenvolve. Exemplos são os setores das utilities ou telecomunicações, onde 
a solução de Apresentação Eletrónica de Faturas, desenhada para o mercado 
global, está já a ser utilizada por grandes grupos de telecomunicações mundiais 
como a Vodafone ou a Orange. Outro exemplo é o Financiamento de Faturas 
Eletrónicas (“Electronic Invoice Financing”, “EIF” ou “Supply Chain Finance”) 
solução desenvolvida em conjunto com o setor financeiro para pagamentos 
entre empresas compradoras e os seus fornecedores, permitindo a antecipação 
de faturas previamente aprovadas pelas empresas.
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clientes e garantindo mecanismos de integração com os ERP dos clientes.

Lançada em 2020, a plataforma de Invoice Network é a mais recente e avançada 
solução de faturação eletrónica da Saphety, a qual permite, através de um 
registo fácil e rápido, que os fornecedores enviem as suas faturas eletrónicas 
para um grande conjunto de empresas que já estão preparadas para receber 
estes documentos através da Saphety. Em Portugal, a Saphety conta com mais 
de 4500 clientes de faturação eletrónica.

Facturación Electrónica en Colombia | Mercado Colômbia

Sedeada em Bogotá, a operação da Saphety na Colômbia é hoje desenvolvida 
por uma empresa de direito colombiano, que serve um mercado com um vasto 
potencial de crescimento. Em operação desde 2013, a empresa tem como 
objetivo ser um dos líderes na área de EDI e faturação eletrónica, a qual tem sido 
alvo de grande interesse no país, que estabeleceu o ano de 2020 como o término 
do processo de adaptação obrigatória da faturação eletrónica.

Electronic Invoice Financing | Financiamento de Faturas

A solução de Electronic Invoice Financing / Financiamento de Faturas da Saphety 
tem a designação comercial Flexcash, sendo fruto de uma pareceria com a 
Caixa Geral de Depósitos, e consiste numa solução de gestão de tesouraria 
que permite receber ou pagar por adiantamento as faturas da empresa. A 
gestão de pagamentos entre empresas e seus fornecedores é feita online, na 
plataforma, com base nos documentos financeiros transmitidos, integrados e 
validados entre as partes. Esta solução permite aos fornecedores anteciparem 
o pagamento de faturas previamente aprovadas pelos devedores, o que dá 
resposta às necessidades de tesouraria da empresa e torna mais automatizada
e fluida a relação com os fornecedores. Em Portugal são já 384 as empresas que
recorrem à solução Flexcash.
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Data Synchronization | Sincronização de Informação

No mercado da sincronização de informação de produtos, a Saphety é uma das 
tecnológicas com maior reputação internacional, com clientes de referência 
como a GS1 México, GS1 Colombia/Logyca, GS1 Brasil/Vércer, GS1 Portugal, GS1 
Grécia, Brandbank/Nielsen, Serunai (Global Halal Datapool), entre outras. Com 
20 de anos de experiência na área e uma duradoura relação com a organização 
mundial GS1, toda a tecnologia da Saphety é desenvolvida de acordo com
os standards da GS1, onde grande parte dos clientes Saphety tem a solução 
certificada, e faz parte da rede GDSN – Global Data Synchronization Network da 
GS1.

Na área da sincronização e alinhamento de dados de produtos, a Saphety é um 
dos principais fornecedores de soluções a nível global, com mais de 8 mil
empresas em oito países a utilizarem a plataforma SaphetySync, ferramenta que 
se tornou em muitas geografias sinónimo de enabler de operações de retalho 
em larga escala.

Com um investimento anual em investigação e desenvolvimento de um milhão 
de euros, a inovação é uma constante na Saphety, estando na base da sua 
vantagem competitiva no desenvolvimento e melhoria das soluções tecnológicas 
que oferece.

Com o mercado internacional a superar 40% do volume de negócios, a aposta 
em novas geografias continuará a ser reforçada. A Saphety ambiciona um 
crescimento sustentado de 10% nas vendas a nível global no curto prazo 
alcançando um volume de negócios de 10 milhões de euros.

Investigação tecnológica e foco no crescimento global
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Website

Sobre a Saphety

saphety.com

Fundada em 2000, a Saphety é uma empresa multinacional de origem 
portuguesa 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 38 países e a sua carteira de clientes conta com mais de 7000 empresas, 
incluindo entre outras algumas das maiores operadoras de telecomunicações, 
retalho, transportes, logística, energia, banca, serviços, saúde e setor público.

Redes sociais

facebook.com/saphety 
twitter.com/saphety 
linkedin.com/company/saphety 
youtube.com/saphety 
instagram.com/saphety

Para mais informações, contacte: 

João Santos Pereira | Consultor de Comunicação 
jsp@ban.pt
Diogo Simão | Consultor de Comunicação
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