
 

 
 
 

Conferência 
“Impacto da Factura Electrónica na Redução do Deficit Público” 

 
 

Resistências à factura electrónica permanecem 
 

 
Lisboa, 1 de Julho de 2010 – Com um historial cujo início remonta a 1997, a factura 
electrónica continua a não vingar entre os vários operadores de mercado. O sistema tem 
quadro legislativo definido, conta com o apoio dos fornecedores de software e até já 
teve projectos de implementação em organismos da Administração Pública, que 
entretanto foram abandonados, mas todos os benefícios apontados à sua adopção 
generalizada parecem não bastar. 
 
As resistências e incentivos ao modelo foram discutidos na conferência “Impacto da 
Factura Electrónica na Redução do Deficit Público”, organizada pela APDSI - 
Associação para a Promoção da Sociedade da Informação, em Lisboa. 
 
O evento surgiu na sequência da tomada de posição do Grupo de Alto Nível (GAN) da 
APDSI sobre o tema “Contributo da Factura Electrónica para uma Economia Sã”. 
 
Nas conclusões deixadas em Maio, o grupo referia que a promoção da adopção 
generalizada desta ferramenta por parte do Estado poderia contribuir para reduzir em 
50% a taxa de economia informal, levando a uma poupança de seis por cento do PIB. 
Tomando por referência valores relativos a 2008, o Estado poderia poupar cerca de 10 
mil milhões de euros em receitas fiscais, no prazo de cinco anos, defendia o relatório, 
cujos resultados acabaram por gerar algumas dúvidas. 
 
A passagem para o formato digital do documento que prova as transacções comerciais 
tem um longo percurso no nosso país, remontando a 1997, com o Livro Verde para a 
Sociedade da Informação, lembrou António Carlos Santos, professor da Universidade 
Autónoma de Lisboa (UAL), que durante a sua intervenção traçou o caminho de 
enquadramento legal data para a implementação do sistema, hoje completamente 
assegurado. 
 
Relativamente à importância da factura electrónica, António Carlos Santos defende que 
a mesma incentiva a simplificação de processos e a modernização das empresas, 
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permite novas formas de cooperação entre organizações e o aparecimento de novos 
produtos, reduzindo entraves ao mercado interno, e melhora o controlo fiscal. 
 
 
Numa comparação com o formato tradicional, o custo da factura digital estará entre os 
0,28 e os 0,47 euros e a factura em papel entre os 1,13 e 1,65 euros, estima Carlos 
Santos, diferenças que entram no conjunto de benefícios apontados ao modelo 
electrónico. 
 
Luís Vidigal, membro da direcção da APDSI, apontou outros, referindo que o processo 
é também mais rápido e seguro, além de mais “amigo do ambiente”. 
 
Lembrou ainda um projecto no Instituto de Informática do Ministério das Finanças, no 
qual participou, que visava a introdução da facturação digital na Administração Pública. 
Este acabou por ser abandonado no mesmo ano em que foi lançado, em 2007.  
 
A maturidade da relação electrónica, o elevado grau de preparação das soluções de 
software de gestão e o facto de existir legislação adequada e suficiente são, na opinião 
de Jorge Batista, sinais claros de que o mercado português está preparado para a 
desmaterialização da factura. 
 
Já o facto de não haver obrigatoriedade na sua utilização, a percepção de complexidade 
tecnológica a par da ideia associada a investimento elevado, juntamente com o facto do 
Estado não assumir um papel catalisador, funcionam como principais inibidores. “O 
Estado em Portugal tem muito peso e por isso não se deve descartar dessa 
responsabilidade. Se o Estado avançar, as empresas também vão ter de o fazer”, referiu 
o vice-presidente da Primavera Software. 
 
 
 “Você disse mesmo 6% de redução de deficit?!” 
 
Coube a Mário Braz defender os resultados do estudo que serviu de base às conclusões 
do GAN sobre o contributo da facturação electrónica na redução da economia informal 
em 50%. O senior manager da PriceWaterhouseCoopers não se inibiu de fazer elogios à 
desmaterialização da factura, mas admitiu que os resultados possam “pecar por 
excesso”. 
 
A adopção generalizada da factura electrónica traria benefícios à Administração Fiscal, 
mas nada que se compare aos 10 mil milhões de euros de poupança a cinco anos, 
advogados no relatório do GAN, considera, por sua vez, Azevedo Pereira, director-geral 
de Impostos. 
 
"Não me interpretem mal: eu ‘quero’ a factura electrónica, só não acredito nestes 
valores", referiu em resposta aos responsáveis pelo documento.  
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"Tenho grandes dúvidas que o controlo possibilitado pelo acesso a este tipo de 
informação resulte num benefício tão elevado para o Estado. Seis por cento não é de 
certeza, nem nada que se pareça", afirmou. 
 
O responsável admite, contudo, alguns benefícios ao sistema, nomeadamente na 
melhoria das previsões de receita fiscal, mas "nada de transcendental". 
 
Azevedo Pereira discorda, por outro lado, com a ideia de que tem de ser o Estado a 
patrocinar a solução. "Ficaria agradado com a possibilidade de ter acesso a esta 
informação numa decisão de natureza política, mas ficaria ainda mais satisfeito se o 
sistema tivesse qualidades tais que levasse a uma adopção generalizada pelos 
operadores, sem necessidade de imposição por parte do Estado" 
 
 
Sobre a APDSI 
Criada em 2001, a APDSI tem por objectivo a promoção e o desenvolvimento da 
Sociedade da Informação e Conhecimento em Portugal, reunindo com este interesse  
comum indivíduos e empresas. Na linha destes propósitos a Associação para a 
Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação tem vindo a desenvolver 
diversas actividades, onde se destacam uma série de estudos realizados por grupos de 
trabalho multidisciplinares sobre os vários temas da actualidade na Sociedade da 
Informação, nomeadamente Administração Pública, Aprendizagem, Justiça, Saúde, 
Educação, Comércio e Negócio Electrónicos. Em todos estes trabalhos a APDSI 
procura identificar as tendências de evolução e também as interacções entre as 
tecnologias e outras dimensões sociais e económicas, contribuindo com uma visão mais 
aberta para a discussão e eficaz implementação destes conceitos na Sociedade 
Portuguesa. 
 
 
Para mais informações contacte: 
 
APDSI  
Associação para a Promoção e Desenvolvimento 
da Sociedade da Informação 
Rua Alexandre Cabral, n.º 2C – Loja A 
1600-803 Lisboa 
Tel.: 217 510 762 
Fax: 217 570 516 
E-mail: secretariado@apdsi.pt 
URL: http://www.apdsi.pt 
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