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Foi iniciada no webservice e-fatura 
[https://faturas.portaldasfinancas.gov.pt] a fase 
experimental dos sistemas de: 

1. Comunicação eletrónica para a emissão, recolha e 
consulta de documentos de transporte; 

2. Comunicação das gamas de documentos de 
transporte e de faturas requisitadas (tipografias). 

The webservice e-fatura 
[https://faturas.portaldasfinancas.gov.pt] has made 
available a test phase for the: 

1. Electronic communication for the issuance, 
gathering and consultation of transport 
documents; 

2. Communication of the requested types of 
transport documents and invoices. 
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