Campanha Saphety Alerta Empresas para a
Obrigatoriedade da Fatura Eletrónica
A campanha de comunicação da tecnológica da Sovos alerta as empresas
nacionais para a obrigatoriedade da emissão de faturas eletrónicas a clientes do
setor público, já a partir de 1 de julho
A Saphety, tecnológica especializada em soluções de faturação eletrónica, troca
eletrónica de documentos e apresentação eletrónica de faturas, está a sensibilizar as
empresas nacionais para a obrigatoriedade da emissão de faturas eletrónicas a clientes
do setor público a partir de 1 de julho através de uma campanha de comunicação
multimeios.
Com criatividade da SKA Brand Development, a campanha tem uma forte componente
digital e marca presença em imprensa, meios digitais e redes sociais, rádio e televisão.
Tendo por mote “Faturação Eletrónica – Uma decisão com visão de longo alcance”, a
campanha sublinha a obrigatoriedade da adoção da fatura eletrónica a partir do dia 1
de julho para as micro, pequenas e médias empresas, bem como para as entidades
públicas enquanto entidades contratantes, no âmbito dos contratos públicos.
De acordo com João Pereira, CCO da Saphety, “esta campanha surge da constatação
de que uma grande parte das pequenas e médias empresas não estão ainda alerta e
preparadas para a mudança que se vai operar no mercado a partir de dia 1 de julho. A
emissão da fatura eletrónica a clientes do setor público passa a ser obrigatória a partir
dessa data e muitas empresas arriscam-se a estar em incumprimento, um cenário que
queremos ajudar a evitar.”
Líder em Faturação Eletrónica, a Saphety, desde 2021 parte da Sovos, conta com mais
de 20 anos de experiência na implementação de projetos de Faturação Eletrónica em
todos os setores de atividade, público e privado, sendo a empresa líder de mercado na
Faturação Eletrónica em Portugal.
Lisboa, 12 de abril de 2022

Sobre a Saphety e a Sovos
Fundada em 2000 e adquirida pela Sovos em julho de 2021, a Saphety é uma empresa
multinacional de origem portuguesa líder em soluções de faturação eletrónica, troca
eletrónica de dados e apresentação eletrónica de faturas. Com presença em Portugal,
Brasil e Colômbia, as suas soluções chegam atualmente a 52 países e a sua carteira
de clientes conta com 10.000 empresas, incluindo entre outras algumas das maiores
operadoras de telecomunicações, retalho, transportes, logística, energia, banca,
serviços, saúde e setor público. Mais informações em corporate.saphety.com e
https://sovos.com/pt
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