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1  Âmbito e Objetivo 
 

Este documento tem como objetivo apresentar um conjunto de regras de boas práticas a adotar 

pelos fornecedores do grupo AdP, no âmbito da solução de faturação eletrónica (inbound) via 

EDI (Eletronic Data Interchange), através da plataforma FE-AP disponibilizada pela ESPAP.  

Quando os documentos são enviados para a plataforma FE-AP da ESPAP é garantido que estes 

cumprem o formato CIUS-PT (formato legal em vigor) e, caso não cumpram, são imediatamente 

rejeitados. A documentação, disponibilizada pela ESPAP, relativa ao formato CIUS-PT pode ser 

feita através do seguinte URL: https://www.espap.gov.pt/spfin/normas/Paginas/normas.aspx 

De forma a ser possível a integração automática de documentos via EDI (Eletronic Data 

Interchange) através da plataforma FE-AP, é fundamental que sejam cumpridas um conjunto de 

regras adicionais exigidas pelas empresas do Grupo AdP. 

No momento de receção do documento nos sistemas do Grupo AdP, os documentos enviados 

pelos fornecedores são submetidos a uma etapa de validação e, caso não cumpram esses 

requisitos, serão devolvidos automaticamente pelo sistema. 

Os próximos capítulos identificam em detalhe os requisitos que os documentos devem cumprir 

para serem aceites pelas empresas do Grupo AdP. 

  

https://www.espap.gov.pt/spfin/normas/Paginas/normas.aspx
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2 Regras Gerais 
 

2.1 Referência ao(s) pedido(s) de compra 

 

Todos os documentos enviados pelos fornecedores devem estar associados ao pedido de compra 

que originou a necessidade. Este documento apresenta a estrutura detalhada da compra pelo que, 

a fatura, nota de crédito ou nota de débito deverá respeitar integralmente as condições nele 

definidas.  

 

Assim, nos documentos deverá ser sempre indicado o número do pedido de compra associado. 

Na eventualidade de um documento não ter esta informação, este será automaticamente 

devolvido. 

2.1.1. Documento com uma referência Pedido de Compra 

 

A indicação do pedido de compra é definida no campo cbc:ID da estrutura cac:OrderReference, 

conforme ilustrado no exemplo em baixo: 

 

2.1.2. Documento com múltiplas referências Pedido de Compra 

 

Caso o documento esteja associado a mais do que um pedido de compra, a estrutura 

cac:OrderReference supramencionada deverá ter a informação de um dos pedidos de compra, 

conforme ilustrado no exemplo em baixo. 

 

Neste cenário, é também necessário indicar o número do pedido de compra em cada item do 

documento no campo cac:OrderReference/cbc:ID da estrutura cac:OrderLineReference, 

conforme ilustrado no exemplo em baixo: 
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2.2 Item dos pedidos de compra 

 

O documento, para além da informação do pedido de compra (ver capítulo 2.1), deverá para cada 

item do documento indicar qual a associação ao respetivo item do pedido de compra. Caso esta 

relação não conste no documento, este será imediatamente devolvido. 

É possível que vários itens de um documento estejam associados ao mesmo item do pedido de 

compra.  

O item do pedido de compra deve estar definido no campo 

cac:OrderLineReference/cbc:LineID em todos os itens do documento, conforme ilustrado no 

exemplo em baixo: 

 

 

2.3 Unidades de medida 

 

As unidades de medida indicadas no documento deverão estar de acordo com o definido no pedido 

de compra enviada. Caso as unidades de medida indicadas no documento não estejam de acordo 

com o definido no pedido de compra, o documento será automaticamente devolvido.  

 

A figura acima ilustra um exemplo de um pedido de compra onde são destacadas duas 

informações: 
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A. Unidade de medida da quantidade (formato ISO) 

B. Unidade de medida da quantidade/preço (formato ISO) 

 

As unidade de medida são definidas no atributo unitCode dos campos cbc:InvoicedQuantity e 

cbc:CreditedQuantity (A) e do campo cbc:BaseQuantity (B). 
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2.4 Coerência Item Documento VS Item Pedido Compra 

 

As informações dos itens dos documentos enviados são validadas, de forma a garantir o 

cumprimento das condições do pedido de compra. Destas informações destacam-se as mais 

importantes nos próximos capítulos. 

2.4.1 Taxa de IVA 

 

A taxa de imposto definida nos itens do documento enviado deve corresponder à taxa de imposto 

do item do pedido de compra correspondente. As figuras abaixo identificam a informação da taxa 

de IVA de um item no pedido de compra e no documento enviado pelo fornecedor. 
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2.4.2 Preço unitário 

 

O preço unitário de cada item do documento indicado no campo cac:Price/cbc:PriceAmount 

deve coincidir com o preço indicado no pedido de compra. Esta validação também tem em 

consideração o valor do campo cac:Price/cbc:BaseQuantity e a quantidade/preço definida no 

pedido de compra. As figuras abaixo identificam a informação do preço e quantidade/preço de 

um item no pedido de compra e no documento enviado pelo fornecedor. 

Nota: Esta validação não será realizada para itens de serviço (i.e. Empreitadas). 
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2.4.3 Descontos e suplementos 

 

Quando existem suplementos ou descontos no item do pedido de compra, estes devem ser 

considerados pelo fornecedor no seu documento. Em baixo são identificadas duas formas para 

respeitar os descontos/suplementos indicados no pedido de compra. Para facilitar a compreensão 

é utilizado o cenário onde são faturados 50% do pedido de compra apresentado na figura em 

baixo, ou seja, 5UN, totalizando 112.00€. 

 

 

1. Faturar os suplementos e/ou descontos explicitamente 

O fornecedor fatura exatamente de acordo com o pedido de compra, detalhando em cada item da 

fatura os descontos/suplementos quando estes existem. 

Na figura apresentada em baixo está representado o item faturado, para o qual destacamos: 

 

A. Quantidade faturada (InvoicedQuantity) no 

valor de 5.00 UN e Subtotal de item 

(LineExtensionAmount) no valor de 112.00€; 

B. Referencia para a o item do pedido de compra, 

neste caso o item 10; 

C. Estrutura de encargos/descontos do formato 

CIUS-PT, com um valor (Amount) de encargo 

de 5.00€; 

D. Preço unitário no valor de 21.40€ (sem 

considerar o efeito do suplemento); 

 

Nota: Neste cenário o valor do subtotal do item é 

igual a: Quantidade X Preço + Suplemento, ou 

seja: 

5.00 UN X 21.40 € + 5.00 € = 112.00€ 
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2. Faturar os suplementos e/ou descontos implicitamente 

Neste cenário o fornecedor fatura respeitando os valores e preços do pedido de compra, mas não 

detalha em cada item da fatura os descontos/suplementos quando estes existem. 

Na figura apresentada em baixo está representado o item faturado para o qual destacamos: 

A. Quantidade faturada (InvoicedQuantity) no 

valor de 5.00 UN e Subtotal de item 

(LineExtensionAmount) no valor de 112.00€ ; 
(Idêntico ao cenário anterior) 

B. Referencia para a o item do pedido de compra, 

neste caso o item 10; (Idêntico ao cenário anterior) 

C. Preço unitário no valor de 22.40€   

(fornecedor apura o desconto/suplemento e afeta 

o preço unitário para respeitar esse 

desconto/suplemento) 

 

 

 

2.5 Descontos e Suplementos de Cabeçalho 

 

Documentos com descontos e/ou suplementos ao nível do cabeçalho do documento (estrutura 

cac:AllowanceCharge) não serão aceites e serão automaticamente devolvidos. 

 

2.6 Período de Faturação 

 

Todos os documentos enviados pelos fornecedores devem, sempre que possível, ter a informação 

relativa ao período de faturação preenchida na estrutura de cabeçalho cac:InvoicePeriod, 

conforme ilustrado na figura a baixo: 

 

Caso o período de faturação de determinados itens do documento seja distinto do definido no 

cabeçalho do documento, deverá ser preenchida a informação da estrutura cac:InvoicePeriod ao 

nível do item do documento, conforme ilustrado na imagem em baixo: 
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3 Regras Casos Especiais  
 

Tendo em consideração a imprevisibilidade dos conceitos de faturação utilizados em alguns 

setores, está prevista a dispensa prévia de pedido de compra para um conjunto de fornecedores, 

não sendo validadas as regras definidas no capítulo 2.1 e 2.2.  

Os documentos dos fornecedores nesta situação devem, contudo, conter um conjunto de 

informações adicionais obrigatórias e específicas para cada setor. Os próximos subcapítulos 

identificam em detalhes as regras adicionais que os documentos destes setores devem cumprir. 

De forma transversal a todos os casos especiais, o documento do fornecedor deverá identificar o 

número de contrato da AdP no campo cbc:ID da estrutura cac:ContractDocumentReference. 

 

 

Com o objetivo de facilitar o cumprimento das regras e minimizar problemas na validação de 

documentos o fornecedor deverá: 

1. Enviar uma listagem com os códigos de produtos/materiais previstos; 

2. Realizar um conjunto de testes no ambiente de pré-produção da plataforma FE-AP; 
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3.1 Eletricidade 

3.1.1 Identificação do CPE (cac:Delivery) 

 

Todos os documentos relativos ao setor de eletricidade devem indicar o CPE da instalação no 

campo cbc:ID da estrutura de cabeçalho cac:Delivery conforme ilustrado pelo exemplo em baixo 

 

3.1.2 Informações adicionais item (cac:AddittionalItemProperty) 

 

Para além da identificação do CPE, detalhada no anterior capítulo, é também necessário que o 

ficheiro contemple as seguintes informações: 

A. Ciclo Horário 

 Preenchimento obrigatório; 

 Código Identificação: CICLO_HORARIO; 

 Valores possíveis: DIARIO; SEMANAL; SEM CICLO; 

B. Tarifário 

 Preenchimento obrigatório; 

 Código Identificação: TARIFARIO; 

 Valores possíveis: Simples; Bi-horario; Tri-horario; Tetra-horario; 

C. Tensão 

 Preenchimento obrigatório; 

 Código Identificação: TENSAO; 

 Valores possíveis: AT; MT; BTE; BTN; 

D. Tipo Leitura 

 Preenchimento obrigatório; 

 Código Identificação: TIPO_LEITURA; 

 Valores possíveis: REAL; ESTIMADA; 

E. Fator  

 Preenchimento obrigatório; 

 Código Identificação: FATOR; 
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 Valores possíveis: Simples; Bi-horario; Tri-horario; Tetra-horario; 

 Quando o preço do termo de potência é ao mês, indica 1, ou menos, ou mais, 

consoante os dias do mês; 

 Quando o preço do termo de potência é ao dia, indica os dias de faturação; 

 O campo fator é de caracter informativo, pelo que, quer o campo PriceAmount, quer 

o campo LineExtensionAmount já devem ter em consideração a aplicação do fator. 

As informações acima indicadas devem estar preenchidas na estrutura 

cac:Item\cac:AdditionalItemProperty em todos os itens do documento. Nesta estrutura o 

campo cbc:Name deve ser preenchido com o código de identificação da informação e o campo 

cbc:Value deve conter o valor dessa informação.  

A figura em baixo ilustra um exemplo do preenchimento dos campos. 
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3.2 Combustíveis 

3.2.1 Identificação item (cac:SellersItemIdentification) 

 

Todos os documentos relativos ao setor de combustíveis devem ter a informação do código de 

identificação do produto/material do item no campo 

cac:Item\cac:SellersItemIdentification\cbc:ID. Conforme indicado no capítulo 3, o fornecedor 

deverá, numa fase inicial, enviar uma listagem dos produtos/materiais previstos. 

 

3.2.2 Informações adicionais item (cac:AdditionalItemProperty) 

 

Para além da identificação da identificação da natureza de item, estes documentos devem 

contemplar as seguintes informações: 

A. Tipo Cartão 

 Preenchimento obrigatório; 

 Código Identificação: TIPO_CARTAO; 

 Valores possíveis: VEICULO; EMPRESA; PESSOAL; 

B. Matrícula 

 Preenchimento obrigatório; 

 Código Identificação: MATRICULA; 

 Valor no formato XX-XX-XX; 

C. Marca e Modelo 

 Preenchimento obrigatório quando o tipo de cartão é Veículo; 

 Código Identificação: MARCA_MODELO; 

 Valor textual; 

D. Valor total KMs Veículo 

 Preenchimento obrigatório quando o tipo de cartão é Veículo; 

 Código Identificação: KM; 

 Valor deve ser um número inteiro; 

E. Data Transação 

 Preenchimento facultativo; 

 Código Identificação: DATA_TRANSACAO; 

 Valor deve estar no formato DD-MM-YYYY; 

F. Hora Transação 

 Preenchimento facultativo; 

 Código Identificação: HORA_TRANSACAO; 

 Valor deve estar no formato HH:MM:SS; 

 

As informações acima indicadas devem estar preenchidas na estrutura 

cac:Item\cac:AdditionalItemProperty em todos os itens do documento. Nesta estrutura o 
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campo cbc:Name deve ser preenchido com o código de identificação da informação e o campo 

cbc:Value deve conter o valor dessa informação.  

A figura em baixo ilustra um exemplo do preenchimento dos campos. 
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3.3 Comunicações 

3.3.1 Identificação número cartão (cac:AdditionalItemProperty) 

 

Todos os documentos relativos ao setor de comunicações devem contemplar o número do cartão 

associado à despesa em questão na estrutura cac:Item\cac:AdditionalItemProperty em todos os 

itens do documento. Nesta estrutura o campo cbc:Name deve ser preenchido com o código 

NUM_CARTAO e o campo cbc:Value deve conter o número do cartão conforme ilustrado na 

figura no final do capítulo seguinte.  

3.3.2 Identificação natureza item (cac: SellersItemIdentification) 

 

Para além da identificação do número do cartão, estes documentos devem também ter a 

informação da natureza do item no campo cac:Item\cac:SellersItemIdentification\cbc:ID. 

Estão previstas as seguintes naturezas de item: 

 MENSALIDADE_EQUIPAMENTO 

 MENSALIDADE_CARTAO 

 MENSALIDADE_DADOS 

 COM_NACIONAIS 

 COM_INTERNACIONAIS 

 TRAF_DADOS_NACIONAIS 

 ROAMING_COM 

 ROAMING_DADOS 

 MENSALIDADE_CIRCUITO_APN 

 MENSALIDADE_ACESSO_FIXO 
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3.4 Água 

3.4.1 Código Identificação Local (cac:Delivery) 

 

Todos os documentos relativos ao setor de água devem indicar o código de identificação do local 

no campo cbc:ID da estrutura de cabeçalho cac:Delivery conforme ilustrado pelo exemplo em 

baixo. Este código deverá ser composto por 7 digitos. 

 

3.4.2 Identificação item (cac:SellersItemIdentification) 

 

Todos os documentos relativos ao setor de combustíveis devem ter a informação do código de 

identificação do produto/material do item no campo 

cac:Item\cac:SellersItemIdentification\cbc:ID. Conforme indicado no capítulo 3, o fornecedor 

deverá, numa fase inicial, enviar uma listagem dos produtos/materiais previstos. 

 

 

3.5 Bancos 

 

Todos os documentos relativos ao setor bancário associados à faturação no âmbito da gestão e 

manutenção das contas bancárias das empresas do Grupo AdP, estão isentas do cumprimento dos 

requisitos detalhados no capítulo 2.1. e 2.2. 

 


