
8 de Outubro de 2008
Fundação Calouste Gulbenkian

Apresentação Pública 
Estudo Factura Electrónica

“Instrumento da Sociedade de Informação”

João Catarino Tavares

Patrocinadores 
Principais

Patrocinadores 
Globais



Factura Electrónica
Instrumento da Sociedade de Informação

Fundação Calouste Gulbenkian
Lisboa, 2008-10-08



Índice

■ Agradecimentos
■ Introdução
■ Principais pontos do estudo
■ Conclusões
■ Recomendações



Agradecimentos

■ À APDSI, em particular ao seu 
Presidente o Prof. José Dias Coelho

■ Ao Secretariado da APDSI
■ À Oracle, que patrocinou o estudo

Tal como nos foram dados estes importantes apoios também o 
grupo teve toda a liberdade para elaborar o trabalho e as 
recomendações, pelo que a responsabilidade das mesmas é do 
grupo de trabalho.



Grupo de trabalho

■ António Fery Antunes
■ Carlos Gustavo Ribeiro
■ Conceição Gamito
■ Fernando Fernández
■ Fernando Resina da Silva
■ João Catarino Tavares (Coordenador)
■ José Luís Seruya
■ Pedro Silva



Introdução
■ Perante o desafio lançado, houve três impressões que 

foram comuns e imediatas aos membros do grupo de 
trabalho desde o inicio:
● A importância e urgência da factura electrónica para o 

desenvolvimento da sociedade da informação em Portugal,
● Os ganhos para todos, empresas, Estado e cidadãos, que a 

factura electrónica comporta, considerados evidentes e aceites 
pela generalidade dos interessados e

● A perplexidade perante o pouco que está feito quando existem 
todas as condições para que a factura electrónica seja 
generalizada.

● Esta perplexidade é acentuada quando comparada com o que 
Portugal fez em outras áreas de aplicação de tecnologia 
bastante mais complexas e quando comparada também, com o 
que tem sido feito no resto da Europa.



Introdução
■ Por opção o estudo que se apresenta não tem um 

diagnóstico da situação actual.
■ O diagnóstico foi feito nas reuniões do grupo mas 

optámos por não o sistematizar nem apresentar.
■ Frequentemente estes estudos ficam-se pelo 

diagnóstico ou dão-lhe um peso excessivo.
■ Frequentemente as discussões focam-se no diagnóstico

e não no que interessa: como promover a divulgação e 
generalização da factura electrónica.

■ Considerámos que seria mais importante salientarmos:
● os aspectos mais relevantes da factura electrónica, 
● as conclusões 
● e as recomendações



Principais pontos do estudo

■ O que se entende por factura 
electrónica

■ A perspectiva dos cidadãos
■ A perspectiva das empresas
■ O papel do Estado
■ A necessidade da normalização
■ Legislação e regulamentação



O que se entende por factura 
electrónica

■ A factura electrónica (FE) é um 
documento comercial equivalente aos 
que são impressos em papel

■ Tem o mesmo valor legal desde que 
cumpra o Código IVA e as exigências 
da Lei em termos de garantia de 
autenticidade, integridade e não 
repudio.



A perspectiva dos cidadãos
■ As facturas em PDF
■ Grande impacto mediático e promoção junto 

dos cidadãos para a sua aceitação
■ A FE gera poupanças significativas às 

empresas e ganhos ambientais
■ Para os cidadãos não são uma necessidade
■ Os cidadãos esperam algo mais:

● Que as empresas reflictam os seus ganhos nos 
clientes

● Que ofereçam formas de gerir melhor os seus 
consumos



A perspectiva das empresas

■ As facturas possuem elevados custos de 
emissão e recepção.

■ Os ganhos mais significativos obtêm-se 
com a integração de processos. 

■ Proliferação de normas e formatos aumenta 
os custos e o risco de implementação da 
factura electrónica.

■ Em Portugal existem verdadeiros casos de 
sucesso, mas restritos a algumas grandes 
empresas do sector da distribuição e 
industrial.



O papel do Estado

■ Na maioria dos países onde tem havido 
projectos de generalização do uso da FE o 
Estado tem tido um papel fundamental.

■ Ao optar pela FE o Estado credibiliza a 
iniciativa.

■ Sendo o maior agente económico a adopção 
da FE terá impacto nas empresas justificando 
o investimento por parte dos fornecedores e 
habilitando-os a utilizar noutros contextos.



O papel do Estado
■ A FE pode contribuir para muitos dos projectos 

de modernização lançados pelo Governo como 
seja o programa Pagar a Tempo e Horas de 
forma a diminuir significativamente o tempo de 
pagamento aos fornecedores.

■ A integração dos processos é outra das áreas 
de modernização potenciadas pela factura 
electrónica integrando com os sistemas já
existentes e os que irão resultar da aplicação 
do novo Código dos Contratos Públicos que 
prevê a desmaterialização do procedimento 
pré-contratual.



O papel do Estado

■ A FE é, em primeiro lugar um documento fiscal, 
que poderá facilitar o processo declarativo, por 
exemplo, possibilitando o pré-preenchimento 
automático das declarações de IVA das 
empresas.

■ Estado poderá assumir o papel de 3ª parte de 
confiança, valendo a informação neste 
registada.

■ O Estado pode também facilitar aos 
contribuintes a emissão destes documentos 
disponibilizando a sua emissão electrónica 
através de uma aplicação web disponível no 



O papel do Estado

■ “A Lei é um incentivo muito forte” (responsável 
do governo Dinamarquês



A necessidade da 
normalização

■ Aqui o problema não é a falta de normas mas o 
excesso

■ Normalização refere-se:
● Ao formato da factura electrónica
● Aos protocolos de transporte

■ O Estado deverá optar por um dos formatos 
existentes, que será utilizado pelas empresas 
enquanto fornecedoras do Estado e na relação com o 
Fisco

■ Deverá ser desenvolvido um sistema de identificador 
único (à semelhança do que existe noutros países) 
através da criação de um repositório e a utilização de 
códigos já existentes, como seja, o Número de 
Identificação Fiscal (NIF).

■ Papel dos Brokers:  conversão de formatos, arquivo, 
serviços de facturação electrónica, facilitar a conexão.



Legislação e 
regulamentação

■ O edifício legislativo está completo, 
assegura a confiança e segurança do 
sistema

■ As directivas comunitárias estão 
transpostas para a ordem jurídica 
nacional

■ Apenas falta credenciar entidades 
certificadoras para o sector privado (já
que o Estado já possui)



Conclusões e 
recomendações

■ O trabalho desenvolvido pode ser sintetizado 
em 8 conclusões e 10 recomendações. 

■ Consideramos que a adopção das 
recomendações levará ao desenvolvimento da 
factura electrónica com todos os benefícios que 
isso trará. 

■ A generalização do uso da factura electrónica 
contribuirá para o desenvolvimento da 
sociedade da informação podendo funcionar 
como uma bola de neve que potencie a 
integração dos processos intra e inter 
organizações (empresas e Administração 
Pública) e contribuía decisivamente para a 
desmaterialização de outros documentos.



Conclusões 1

■ O Estado tem um papel de liderança
preponderante no processo de adopção e 
generalização do uso da factura 
electrónica e uma capacidade de 
arrastamento fundamental, dado o 
importante papel e a sua dimensão 
enquanto agente económico.



Conclusões 2

■ A factura electrónica pode ter um papel 
preponderante de modernização e 
simplificação do Estado na sua relação 
com os fornecedores e utentes, que se 
traduzirá em elevados ganhos de 
produtividade e diminuição de custos.



Conclusões 3

■ A normalização da Factura Electrónica é
um elemento fundamental para a 
generalização do uso da factura 
electrónica.



Conclusões 4

■ Ao Estado cabe um papel fundamental na 
normalização e regulamentação da factura 
electrónica, no entanto, é ao mercado que 
deverá competir a implementação das 
infra-estruturas necessárias e a sua 
gestão bem como a disponibilização de 
serviços.



Conclusões 5

■ O regime de emissão e processamento da 
factura electrónica encontra-se claramente 
definido e regulamentado, tanto ao nível da 
legislação comunitária, como ao nível da 
legislação nacional, que transpôs, neste âmbito, 
todos os diplomas comunitários relevantes. É
nosso entendimento que a legislação actual é
clara e suficiente para assegurar a 
implementação com segurança e fiabilidade do 
sistema da facturação electrónica.



Conclusões 6

■ A falta de entidades credenciadas para a 
emissão de certificados electrónicos para 
o sector privado é um dos mais graves 
constrangimentos actuais que é
necessário ultrapassar.



Conclusões 7

■ A factura electrónica está a ter um certo impacto 
na relação entre as empresas e os cidadãos. 
Esta área tem sido muito mediatizada graças 
aos grandes investimentos que as empresas de 
serviços (PT, EDP, etc.) e bancos têm feito no 
sentido da substituição das facturas em papel 
por facturas em formato PDF. É uma área que 
tem tido um algum desenvolvimento, embora 
muito haja ainda por fazer. A utilização da 
factura em formato PDF tem trazido ganhos 
importantes para as empresas e para o 
ambiente.



Conclusões 8

■ Os ganhos proporcionados pela factura 
electrónica serão tanto mais significativos 
quanto maior a capacidade de redesenho 
dos processos de forma a assegurar uma 
total integração e automatização da 
recepção e envio de facturas.



Recomendação 1

■ Á semelhança do que se observou em 
diversos países da OCDE com bons 
resultados, o Estado deverá definir e 
adoptar uma norma única para o 
relacionamento das entidades públicas 
(centrais, regionais e locais) com as 
empresas, tanto na qualidade de 
fornecedoras como de clientes, bem como 
na sua relação fiscal com o Estado,



Recomendação 2

■ O Governo deverá definir por meio da lei, 
a obrigatoriedade de as empresas 
utilizarem a factura electrónica na sua 
relação com os organismos públicos, 
enquanto fornecedoras de bens e 
serviços. Deverá ser definida uma data a 
partir da qual estes organismos só
aceitarão facturas electrónicas.



Recomendação 3

■ Deverá ser lançado um plano de 
implementação da factura electrónica em 
todos os organismos da Administração 
Pública Central, Regional e Local, que, 
simultaneamente, apoie as empresas na 
sua adopção. Este plano tutelado ao mais 
alto nível, deverá ter na sua liderança um 
rosto credível que se responsabilize pelo 
mesmo.



Recomendação 4

■ Deverá ser criado um programa de 
divulgação da factura electrónica 
enquanto meio seguro, barato, 
potenciador da economia e amigo do 
ambiente. Este programa terá como 
destinatários os cidadãos, as empresas e 
os serviços públicos.



Recomendação 5
■ O Governo deverá definir uma norma de 

endereçamento das facturas e outros 
documentos electrónicos, que identifique, de 
forma unívoca, as entidades a que a mesma se 
destina, que torne tão fácil o envio das facturas 
electrónicas com hoje é fácil enviar um email. O 
endereço a criar deverá ter por base o número 
de identificação fiscal da entidade. No entanto, 
toda a infra-estrutura de transporte deverá ser 
desenvolvida pelas empresas, ficando a cargo 
do mercado, à semelhança das funções de 
Broker cujo papel essencial e insubstituível deve 
ser reconhecido.



Recomendação 6

■ As empresas deverão criar vantagens 
com valor para os seus clientes e sempre 
que possível, incentivos aos seus 
fornecedores, com vista à adopção da 
factura electrónica, transferindo para estes 
parte do seu ganho com a 
desmaterialização dos processos. Estas 
vantagens poderão incidir na 
disponibilização de meios (software) de 
apoio à gestão familiar e dos consumos, 
optimização dos procedimentos de 
pagamento ou outras.



Recomendação 7

■ As associações empresariais deverão ser 
envolvidas de forma a apoiarem as suas 
associadas na integração da factura 
electrónica com os restantes processos da 
empresa, na divulgação das melhores 
práticas e na formação orientada para as 
necessidades específicas do seu sector.



Recomendação 8

■ O Estado deverá lançar no portal das 
declarações electrónicas um sistema de 
emissão de recibos verdes electrónicos
para os contribuintes individuais, que 
substituirá os actuais recibos verdes e 
simplificará o processo declarativo.



Recomendação 9

■Considerando a necessidade 
processual da autenticação digital 
dos documentos electrónicos ao nível 
da Facturação Electrónica o Estado 
deverá assegurar que o processo de 
credenciação das Entidades 
Certificadoras se realize de forma 
célere.



Recomendação 10

■A infra-estrutura tecnológica a criar 
deverá assentar na Internet e nas 
tecnologias que funcionam sobre esta 
e não em redes privadas de 
comunicação e possuir um elevado 
nível de segurança. 




