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FATURAÇÃO ELETRÓNICA  
NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

O Decreto-Lei n.º 123/2018, de 28 de dezembro, vem definir o modelo de governação para implementação da
faturação eletrónica nos contratos públicos e atribui à eSPap a competência para, mediante as condições
definidas, emitir requisitos técnicos e funcionais que suportem a implementação da faturação eletrónica,
desenvolver instrumentos de apoio às entidades abrangidas e fornecer a solução para receção e processamento
de faturas eletrónicas.

Assim, os fornecedores da Administração Pública são obrigados a emitir faturas eletrónicas, no âmbito dos
contratos públicos, a partir de: 1 de janeiro de 2021, para as grandes empresas; 1 de julho 2021, para pequenas
e médias empresas; 1 de janeiro de 2022, para as micro empresas e para as entidades públicas enquanto
entidades cocontratantes.
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Faturas com a opção de gerar ficheiro XML no formato CIUS-
PT: Nesta solução não há integração com a eSPap (entidade do
estado que gere toda esta questão da faturação eletrónica das
entidades públicas). O utilizador grava o ficheiro XML com os
dados da fatura no seu próprio computador e, posteriormente,
envia manualmente para o Broker (operador tecnológico
responsável pelo envio do ficheiro à entidade pública) com o qual
tem esse serviço contratado

Integração direta com eSPap (entidade do estado que gere
toda esta questão da faturação eletrónica das entidades
públicas): Esta integração trata do envio do ficheiro XML assinado
diretamente para a eSPap, e para tal é necessário adquirir um
certificado digital. Atualmente, a SISTRADE suporta certificados
emitidos por uma entidade qualificada que garante o
processamento de faturas com uma assinatura digital
autenticada.

Para dar resposta a este requisito legal de transmissão eletrónica de documentos de faturação dos
fornecedores da Administração Pública, a SISTRADE disponibiliza duas soluções: 
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Faturação Eletrónica no Sistrade Software 

Quer saber mais sobre a solução de Faturação Eletrónica?
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