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Getting to the point 

Prazos de implementação da faturação 
eletrónica nos contratos públicos 
 
Foi publicado o Decreto-Lei n.º 14-A/2020, de 7 de abril de 2020, que 

estabelece um adiamento dos prazos de implementação da faturação 

eletrónica nos contratos públicos, alterando o Decreto-Lei n.º 111 -

B/2017, de 31 de agosto. 

O prazo para a implementação da faturação eletrónica em contratos 

públicos passa a ser: 

- 30 de junho de 2021, para as pequenas e médias empresas; 

- 31 de dezembro de 2021, para as microempresas; 

- 31 de dezembro de 2020, para as demais empresas. 

Em concreto, concede-se um alargamento do prazo em que é permitido 

aos cocontratantes utilizar mecanismos de faturação alternativos à 

faturação eletrónica. 

Para mais informações recomendamos a consulta do Decreto-Lei n.º 14-A/2020 
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https://dre.pt/application/conteudo/131228424
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Para mais informações, por favor contacte:  
 
Lisboa: +351 210 427 500  

Porto: +351 225 439 200 
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