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1. Introdução
A eSPap coordena a implementação da Fatura Eletrónica na Administração Pública (FE-AP).
Com o Decreto-Lei n.º 123/2018, de 28/12, foi atribuída à eSPap a competência para 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.
O modelo de governação definido pelo Decreto-Lei n.º 123/2018, de 28/12, prevê que a solução
para implementação da FE-AP fornecida pela eSPap, no âmbito dos Serviços Partilhados de
Finanças, possa ser utilizada por todas as entidades públicas mediante adesão voluntária, sendo
a administração direta do Estado e os institutos públicos considerados organismos vinculados.
A solução será utilizada pelas diferentes entidades públicas na receção, conferência e
processamento de documentos de faturação em formato eletrónico.
O presente guia constitui a base para a configuração e implementação dos canais para troca de
informação eletrónica entre a plataforma de faturação eletrónica FE-AP, concretamente a
componente tecnológica Broker EDI, das entidades públicas vinculadas e voluntárias, com os
seus parceiros de negócio e fornecedores da Administração Pública:


Canal de entrada, regras de comunicação e transmissão dos documentos eletrónicos –
contendo informação mais específica em informações e requisitos.

Este guia, faz parte integrante de uma metodologia que tem que ser seguida para o onboarding
de fornecedores e que pode ser consultada no site da eSPap em Onboarding de fornecedores.
Os formatos e regras da faturação eletrónica, bem como o presente documento, estão
disponíveis no site em Norma Técnica CIUS-PT.
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2. Informações / Requisitos
O formato de mensagens trocadas foi customizado com as regras semânticas da Administração
Pública Portuguesa dando origem ao formato final: CIUS-PT. Assim, para os fornecedores que
estejam a iniciar um projeto de faturação eletrónica ou que queiram operar diretamente o formato
da plataforma é disponibilizada a informação no presente guia.
O programa de implementação da FE-AP foi impulsionado pela Diretiva n.º 2014/55/UE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, relativa à faturação eletrónica nos
contratos públicos (i.e. emissão, transmissão, receção e processamento em formato digital de
faturas de acordo com formatos e regras definidas pela Comissão Europeia).
As datas de início da obrigatoriedade de emissão, receção e processamento de faturas
eletrónicas, no âmbito da contratação pública, constam do n.º 3 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º
111-B/2017, de 31/08, na redação que lhe é dada pelo artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 123/2018, de
28/12, alterado pelo Decreto-Lei n.º 14-A/2020, de 07/04.
A Portaria n.º 289/2019, de 05/09, regulamenta os aspetos complementares da fatura eletrónica
e sistematiza o modelo de governação cometido à eSPap. Neste sentido, encontram-se
publicados no sítio da eSPap os requisitos técnicos e funcionais que suportam a implementação
da fatura eletrónica.
Neste documento encontram-se assim especificadas as regras para a comunicação e
transmissão das seguintes mensagens a trocar entre a eSPap e os seus parceiros:


INVOICE (Fatura);



CREDIT NOTE (Nota de Crédito);



DEBIT NOTE (Nota de Débito);



MESSAGE STATUS (Mensagem de estado).

No presente momento apenas serão integradas no projeto as mensagens acima mencionadas.
Num futuro, ainda sem planeamento, serão consideradas outras mensagens.
O MESSAGE STATUS permite ao fornecedor ter informação sobre o estado dos documentos
enviados para a portal FE-AP da eSPap, sendo como tal relevante a implementação da
capacidade de integrar estas mensagens de resposta.

SPFIN | Serviços Partilhados de Finanças

| 5/30

O modelo de adesão é iniciado pelo cocontratante (fornecedor) com o preenchimento de um
questionário. Seguem-se as etapas de configuração, definição e execução de casos de testes
(em ambiente próprio) e de validação e ajustes (caso necessário).
Após a fase de configuração e testes, para iniciar a troca de documentos eletrónicos com o Portal
da FE-AP, em modo real, é necessário definir uma data e formalizar esta adesão. Esta etapa
será realizada diretamente no Portal da FE-AP, garantindo o cumprimento da legislação, através
da:


Submissão do pedido de adesão, no Portal da FE-AP;



Entrega dos documentos que asseguram a autenticidade da entidade cocontratante
(segurança jurídica do processo de adesão);



Aceitação das condições do «Acordo tipo EDI europeu», aprovado pela Recomendação
n.º 1994/820/CE, da Comissão, de 19 de outubro, previsto na alínea c) do n.º 2 do artigo
12.º e na primeira parte do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 28/2019, de 15 de fevereiro.
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3. Transição de Estados
De forma a dar cumprimentos ao acordo tipo EDI efetuado entre as partes, onde pressupõe, para
além do envio da fatura em formato eletrónico, a receção de mensagens de estado por parte do
fornecedor, apresentamos abaixo os respetivos códigos, de acordo com o estado do processo
de negócio em que o documento se encontra.
Os códigos referentes aos estados são enviados no elemento
ubl:DocumentStatus/cac:DocumentResponse/cac:Response/cbc:ResponseCode pode assumir
os seguintes estados1:

Fase

Estado

Observações

Próximos

Tipo

Passos
Processamento
Aceite

ACCEPTED

Processamento
Rejeitado

ERROR

Após a validação com sucesso no
controlo de qualidade
Após a validação com erro no
controlo de qualidade

Receção

1

Enviada quando o documento de
faturação eletrónica, é
rececionado com sucesso no portal
FE-AP do cliente.

Regularização

14

Enviada a solicitar um documento
de regularização, para um
documento de faturação
eletrónica já rececionado no
Portal FE-AP.

Aceitação da NC

30

Enviado quando o documento
eletrónico do tipo nota de crédito
é aceite pelo Cliente, no Portal
FE-AP. Constitui prova de que o
adquirente tomou conhecimento
da retificação nos termos do n.º 5

Técnico

Reenvio do
documento
corrigido

Técnico

Técnico

Envio de uma
nota de crédito
ou débito para
regularizar

Negócio

Negócio

1

A FE-AP assegura a retransmissão dos estados quando atualizados pelas entidades recetoras, sendo da sua
responsabilidade a respetiva atualização
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do artigo 78.º do Código do
Imposto sobre o Valor
Acrescentado (CIVA).
Devolução

22

Enviada por motivos de devolução
do documento de faturação
eletrónica.

Processado

11

Enviada quando o documento, de
faturação eletrónica é processado.

Negócio

Emissão de
Pagamento

33

Enviada quando o documento, de
faturação eletrónica é colocado a
pagamento.

Negócio
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3.1 Diagrama de Transição de Estados

Diagrama de Transição de Estados
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3.2 Descrição Funcional – Fluxo de Transição de Estados
Passo Processo

Estado

Descrição

1

Envio de
documentos

2

Controlo de
qualidade

ACCEPTED

O documento enviado é sujeito a regras
de controlo de qualidade (CQ) e tem
como resultado OK

3

Controlo de
qualidade

ERROR

O documento enviado é sujeito a regras
de controlo de qualidade (CQ) e tem
como resultado NOT OK (erros em
relação a regras semânticas & sintáticas)

4

Controlo de
qualidade –
mensagem de
estado

5

Controlo de
qualidade

1 - Iniciado

Após validação com sucesso das regras
de controlo de qualidade, o documento é
disponibilizado no Portal FE-AP do
Cliente, resultando o estado Iniciado

6

Controlo de
qualidade

2 – Rejeitado
Tecnicamente

Ao ser enviado para a portal FE-AP, o
documento é sujeito novamente ao
cumprimento da regras presentes no
acordo EDI, que no caso de ser inválido
resultará no estado Rejeitado
Tecnicamente

7

Controlo de
qualidade

2 – Rejeitado
Tecnicamente

Ao ser rejeitado tecnicamente, o
documento é alvo de análise pela equipa
de suporte da eSPap I.P. que dará o
devido encaminhamento, seja através do
contacto com o fornecedor, seja através
de suporte técnico. Para este estado o
fornecedor não recebe mensagem de
estado

8

Controlo de
qualidade

Fornecedor envia um documento legal
(FE,NC ou ND)

Em ambos os estados (ACCEPTED e
ERROR) é devolvido uma mensagem de
estado ao emissor com o código e
descrição
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9

Controlo de
qualidade

1 – Iniciado

Caso o estado seja iniciado, o
fornecedor irá receber uma mensagem
de estado com essa indicação. Esta
mensagem é automática.

10

Conferência

30 – Aceitação de
NC

Caso o documento enviado seja uma
nota de crédito, é validada a sua
aceitação, sendo nesse caso enviado
uma mensagem de estado

11

Conferência

30 – Aceitação de
NC

Caso o documento enviado seja uma
nota de crédito, é validada a sua
aceitação. Caso não seja aceite será
devolvida, se for aceite o estado passa a
processado.

12

Conferência

13

Devolução

22 – Devolução

Caso o documento seja para devolução,
é enviada uma mensagem de estado
indicando o estado 22 (Devolução) com
o respetivo motivo

14

Devolução

22 – Devolução

Caso o documento não seja para
devolução, segue para o processo de
regularização

15

Regularização

14 – Regularização

Caso seja necessário regularizar a
fatura, é enviada uma mensagem de
estado com essa indicação e respetiva
justificação e fica a aguardar pelo
correspondente documento de
regularização (nota de crédito ou débito).

16

Processamento 11 – Processado

17

Regularização

Caso o documento seja uma fatura ou
nota de débito é verificado se o
documento segue o processo de
conferência ou é devolvido.

14 – Regularização
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18

Regularização

14 – Regularização

Caso seja recebido um documento de
regularização, o documento segue para
processamento

19

Devolução

22 – Devolução

Após o processamento poderá surgir a
necessidade de devolver o mesmo (após
uma nova análise de negócio). Caso não
esteja válido é devolvido

20

Regularização

14 – Regularização

Caso seja válido, poderá surgir a
necessidade de uma regularização.
Caso se verifique, fica a aguardar o
respetivo documento (NC ou ND)

21

Regularização

14 – Regularização

Se não for recebida qualquer nota de
crédito, então o processo é finalizado

22

Emissão de
pagamento

33 – Emissão de
Pagamento

Se for recebido o documento de
regularização correspondente, então o
documento segue para emissão de
pagamento e finaliza o processo

23

Emissão de
pagamento

33 – Emissão de
Pagamento

Se não for necessário efetuar uma
regularização do documento, este segue
para emissão de pagamento e finaliza o
processo
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4. Segurança
A autenticidade da origem e integridade do conteúdo garantem-se pela aposição na fatura
eletrónica de uma assinatura eletrónica avançada ou através de quaisquer controlos de gestão
que criem uma pista de auditoria fiável (de acordo com o Decreto-Lei n.º 28/2019, de 15/02). Em
linhas gerais, e no caso da opção por assinatura eletrónica:


Identificar de forma unívoca o titular como autor do documento;



A sua aposição no documento depende apenas da vontade do titular;



Detetar toda e qualquer alteração do conteúdo do documento;



A garantia da autenticidade da origem e a integridade do conteúdo podem ser
asseguradas mediante quaisquer controlos de gestão que criem uma pista de auditoria
fiável entre as faturas e as transmissões de bens ou prestações de serviços;



Considera-se garantida a autenticidade da origem e a integridade do conteúdo das faturas
eletrónicas se adotado, nomeadamente, um dos seguintes procedimentos:
o

Aposição de uma assinatura eletrónica avançada nos termos do Decreto-Lei n.º
290-D/99, de 2 de agosto, alterado pelos Decretos-Leis n.os 62/2003, de 3 de abril,
165/2004, de 6 de julho, 116-A/2006, de 16 de junho, e 88/2009, de 9 de abril;

o

Utilização de um sistema de intercâmbio eletrónico de dados, desde que os
respetivos emitentes e destinatários tenham procedido à aceitação dos termos e
condições do Acordo tipo EDI Europeu2 que garante a autenticidade da origem e
a integridade do conteúdo dos documentos emitidos por via eletrónica, conforme
resulta da legislação em vigor (Decreto-lei n.º 28/2019, de 15/02 e Portaria n.º
289/2019, de 05/09).

Caso a opção recaia pela utilização de certificados será necessário utilizar certificados digitais
emitidos por uma entidade certificadora, que esteja registada junto de uma autoridade
credenciadora (em Portugal, Gabinete Nacional de Segurança) e que simultaneamente esteja
contida na trusted list desta autoridade, conforme requisitos explanados no Decreto-Lei n.º
28/2019, de 15/02.

2

Disponível para consulta no site da eSPap “Acordo tipo EDI Europeu”
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4.1 Tipo de Assinatura Eletrónica
Existem vários níveis de assinatura que deverão ser utilizados de acordo com o âmbito da
emissão:




Comunicação
o

Somente o protocolo AS2, requer o uso de uma assinatura especifica a aplicar ao
nível do protocolo de transporte, recorrendo-se para tal a S/MIME e usando
certificados X.509. A autenticação é feita através da comparação das chaves
públicas e privadas tanto do emissor como do recetor;

o

No caso dos serviços, é usada a autenticação JTW através de token. Para obter o
token deverá usar as credenciais fornecidas pela equipa de suporte da eSPap.

Documentos
o

Deverá aplicar a assinatura ao nível do documento usando a norma xmlDSig
(extensão XAdES-BES versão 1.3.2) standard com um certificado digital
qualificado ou um selo digital qualificado.

A assinatura ao nível do documento é obrigatória para comunicações via web services, sendo
que passa a facultativa no caso de comunicações via AS2, dado que, no caso deste último canal,
a assinatura já é usada ao nível do S/MIME.

4.2 Arquivo Legal na eSPap
O arquivo legal de faturas eletrónicas da plataforma FE-AP da eSPap, em nome dos clientes
utilizadores da plataforma, é assegurado pela eSPap pelo período legal em vigor. O arquivo da
fatura eletrónica por parte dos fornecedores não é assegurado pela plataforma, ficando assim à
responsabilidade do fornecedor a garantia do cumprimento deste requisito.
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5. Regras de controlo de qualidade
No âmbito de envio de documentos legais para entidades públicas, cabe a um fornecedor enviar
um número alargado de informação com vista a sua integração nos sistemas de faturação
(ERP’s) do destino, informação essa que, ao ser integrada, adiciona valor a todo o processo.
Com o risco de estar a aceitar documentos legais que não cumprem os requisitos legais e de
negócio, foi criado um conjunto de regras alargadas sob a forma de validações de sistema,
semânticas e sintáticas, que compõem o controlo de qualidade.
Este controlo de qualidade executa, em vários níveis, diversos tipos de regras que, em que
alguns casos, são interdependentes:


Validação sintática – avalia a estrutura do ficheiro enviado contra o schema (xsd) do
CIUS-PT;



Validação semântica
a. Validação schematron – executa as regras (semânticas) definidas nas livrarias
schematron. Poderá encontrar a listagem completa no Guia do Modelo de Dados
Semânticos dos Documentos de Faturação Eletrónica CIUS-PT ou na
Representação Sintáxica do CIUS-PT para UBL2.1
b. Regras adicionais – executa regras de negócio e de sistema sobre a informação
enviada. Estas regras irão complementar as regras schematron, entretanto já
executadas. A lista completa encontra-se em baixo:

Subtipo

Código

Descrição

GERAL

[BE-CIUS-PT-05]

Impossível obter emissor

GERAL

[BE-CIUS-PT-06]

Impossível obter recetor

GERAL

[BE-CIUS-PT-07]

Impossível processar o conteúdo do documento

GERAL

[BR-CIUS-PT-67]

ENTIDADES

[BR-CIUS-PT-68]

GERAL

[BR-CIUS-PT-69]

DESCONTOS_ENCARGOS

[BR-CIUS-PT-70]

DESCONTOS_ENCARGOS

[BR-CIUS-PT-71]

METODOS_PAGAMENTOS

[BR-CIUS-PT-72]
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6. Testes, Preparação para entrada em Produção e Piloto
A configuração de um fornecedor inclui uma etapa de testes comunicação nos ambientes de préprodução e produção e outra etapa de testes de integração em ambiente de pré-produção,
prevista na metodologia de onboarding disponibilizada no site da eSPap em Onboarding de
fornecedores.
Tal pressupõe que as entidades fornecedoras tenham os sistemas preparados para a execução
de uma bateria de testes que deve incluir, no mínimo, os seguintes cenários de teste para garantir
a entrada em produção:


Testar o envio de todas as mensagens sendo o resultado “com sucesso”: faturas, notas
de crédito e notas de débito;



Testar o envio de uma fatura com erros intencionais. Por exemplo, o cenário de omissão
de um campo obrigatório, o NIF do fornecedor, o preenchimento com formatação errada,
NIF com mais de 9 carateres e o preenchimento de um campo condicionado, por exemplo,
no período de faturação a data de fim estar omissa, a falta de uma referência à fatura
numa nota de crédito;



Testar os processos de devolução de fatura, aceitação de nota de crédito, pedido de
regularização a 100% e parcial;



Testar a receção das mensagens de estado (técnicas e de negócio), para todos os
cenários acima processados;



Testar a receção da mensagem de negócio por email;



Repetição dos testes de comunicação no ambiente de produção.

Complementarmente e de acordo com as especificidades do fornecedor poderão ser
identificados cenários de testes adicionais, mais orientados aos cenários de negócio, conforme
explicado na metodologia de onboarding.

SPFIN | Serviços Partilhados de Finanças

| 16/30

7. Comunicações
Para estabelecer um canal de comunicações com a plataforma da eSPap deverá seguir o
processo de onboarding descrito em Onboarding de Fornecedores.
É neste processo que será definido o canal por onde serão enviados os documentos de e para
a plataforma da eSPap.
A plataforma tem disponíveis dois protocolos de comunicação, onde se descrevem da seguinte
forma.

7.1 Canal AS2 (via protocolo https)
No ambiente de Qualidade:
Endereço:

https://ppr-as2.feap.gov.pt/TradeHttp/CTInbox.aspx

Porta:

443

Identificador AS2:

PPR_FEAP_PT

IP Externo:

194.79.87.66

MDN:

Síncrono e assinado

Certificado AS2:

https://ppras2.feap.gov.pt/certificates/AS2/AS2_PPR_ESPAP_2020.cer

Certificado SSL:

https://ppras2.feap.gov.pt/certificates/AS2/SSL_PPR_AS2_2020.cer
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No ambiente de Produção:
Endereço:

https://as2.feap.gov.pt/tradehttp/ctinbox.aspx

Porta:

443

Identificador AS2:

FEAP_PT

IP Externo:

194.79.87.19

MDN:

Síncrono e assinado

Certificado AS2:

https://as2.feap.gov.pt/certificates/AS2/AS2_PRD_ESPAP_2020.cer

Certificado SSL:

https://as2.feap.gov.pt/certificates/AS2/SSL_PRD_ESPAP_2020.cer

7.2 Boas Práticas
Com o intuito de facilitar ações sobre a troca de mensagens, associado ao fluxo da mensagem
de estado usando o protoloco AS2, fixamos uma máscara no subject e filename que identifica o
documento que a mensagem de estado se refere.
NIF_ORIGEM#NIF_DESTINO#TIMESTAMP#GUID.xml
(ex.:PT510342191#PT999999999#1595580612077#0726bdde-e447-45ff-b54b4d6d1b9be020.xml)

Parâmetros


NIF_ORIGEM - identificação do emissor da mensagem;



NIF_DESTINO - identificação do recetor da mensagem;



TIMESTAMP – marca temporal;



GUID – código único que identifica a transação de envio da mensagem de estado.
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Esta máscara é colocada no envio de mensagens de estados, sendo que, no caso dos
acknowledgments (MDN) e dado que são síncronos, o subject e filename será o mesmo que foi
enviado na mensagem AS2 originalmente recebida.

7.3 WebServices - Workflow de Emissão de Documentos
A emissão e receção de documentos é um processo assíncrono que requer orquestração. O
circuito é completado através da disponibilização de mensagens de estado enviadas pelos
sistemas recetores.
Esta integração oferece uma visibilidade total do processo a um sistema externo, não havendo
necessidade de os utilizadores consultarem o estado dos documentos em portais externos ao
seu sistema (ERP), e que se constitui como notificações estruturadas. Estas mensagens
possibilitam a desmaterialização e a automatização do diálogo entre a entidade emissora e a
entidade recetora na receção, conferência e processamento dos documentos transmitidos.

Fluxo assíncrono de troca de documentos
Sistema emissor (ERP) envia um documento legal (fatura, nota de crédito ou débito) e recebe
imediatamente (sincronamente) um RequestId;
Se o documento é processado com sucesso (controlo de qualidade sem erros reportados),
a eSPap envia o documento para o sistema recetor pelo canal de comunicação estabelecido;
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Em qualquer momento o sistema emissor pode questionar os sistemas da eSPap através do
RequestId, enviado na resposta do envio do documento (
processamento do documento;

), para obter o resultado do

Logo que o sistema emissor obtenha o resultado do processamento, pode questionar em
qualquer momento o estado do documento, usando para isso o RequestId ou a Business Key;
O sistema recetor envia N mensagens de estados de acordo com o processamento e
validação do documento nos seus sistemas.

7.3.1 Serviço Service authorization
Os serviços eSPap usam a autenticação JWT via token.
Para obter um token, deverá ter as credenciais de autenticação. Irá obtê-las, na resposta ao
questionário 1 enviado pela equipa eSPap.
O protocolo aceita tanto o formato JSON como XML.
O endpoint para obtenção do token JWT é o seguinte:
https://<API_BASE_URL>/api/Account/token

De acordo com as credenciais usadas, o serviço irá retornar um token JWT para ser usado nas
chamadas aos serviços subsequentes:
POST https://<API_BASE_URL>/api/Account/token HTTP/1.1
Content-Type: application/json
{
"Username": "LOGIN",
"Password": "PALAVRA-CHAVE"
}:

Exemplo do pedido para obtenção do authorization token

SPFIN | Serviços Partilhados de Finanças

| 20/30

{
"CorrelationId": "b874085d-e868-4211-99af-9edcccc6b118",
"IsValid": true,
"Errors": [],
"Data":
"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJuYW1laWQiOiI0MjEiLCJ1bmlxdWVfbmFtZSI6ImpvcmdlIiwic
2Vzc2lvbl9pZCI6ImEwNGM0NjVkLTZjNDAtNDdlYS04Yjk5LTc2YzI5NmUxNGE1YSIsInN5c3RlbV9hZG1pbiI6IlRy
dWUiLCJleHRlcm5hbF91c2VybmFtZSI6ImpvcmdlIiwiZXh0ZXJuYWxfc3lzdGVtX2F1ZGllbmNlIjoiaHR0cHM6Ly9
3d3cuc2FwaGV0eS1pbnQuY29tL0RvY1NlcnZlciIsIm5iZiI6MTU3NDA3NzMwMywiZXhwIjoxNTc0MTI4MzAzLCJpYX
QiOjE1NzQwNzcyNDMsImlzcyI6Imh0dHBzOi8vd3d3LnNhcGhldHkuY29tLyIsImF1ZCI6Imh0dHBzOi8vd3d3LnNhc
GhldHktaW50LmNvbS9Eb2NTZXJ2ZXIifQ.s38qmw9uuFO666lh3QdlFtv006ucG7L-ihwExNMdPxY"
}

Exemplo da resposta de um authorization token

O valor no campo Data é o token JWT para ser usado nas chamadas aos serviços.
Este token tem uma duração máxima de 1 hora, pelo que, deverá efetuar um pedido de novo
token caso a sua sessão expire.

7.3.2 Serviço Process document country

O serviço Process Document Country é usado para o envio de documentos legais (faturas, notas
de crédito e débito) de acordo com o formato legal definido para a administração pública
portuguesa, o CIUS-PT.
Usando o token JWT (ver o fluxo do serviço de autenticação) poderá enviar através do serviço
Process document country qualquer documento que necessite, desde que esteja dentro do
formato permitido.
O endpoint para o serviço Process Document Country é o seguinte:
https://<API_BASE_URL>/api/async/plain/ProcessDocument/country/{countryCode}/{type}/{dryRun
}
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Exemplo:
POST https://<API_BASE_URL>/api/async/plain/ProcessDocument/country/PT/INVOICE/true HTTP/1.1
Content-Type: application/xml
Authorization: Bearer <token JWT>
<Payload do pedido, neste caso é colocar o UBL CIUS-PT>

Exemplo de um pedido para o serviço Process document country

HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 36
Content-Type: application/xml
Server: Kestrel
Strict-Transport-Security: max-age=2592000
X-Powered-By: ASP.NET
Date: Mon, 16 Mar 2020 15:16:18 GMT
5879EE64-01C3-4E16-BF48-427CD8950492

Exemplo de uma resposta do serviço Process document country

O serviço Process Document Country retorna um GUID (RequestId) que deverá ser usado no
passo ❸ - Em qualquer momento o sistema emissor pode questionar os sistemas da eSPap
através do RequestId, enviado na resposta do envio do documento (
do processamento do documento.

), para obter o resultado

Parâmetros:
{entityCode} – Código do emissor do documento (país + NIF)
{type} – Tipo de documento (para Portugal, o formato CIUS-PT define dois tipos diferente de
schemas UBL 2.1: INVOICE que suporta faturas e notas de débito e CREDIT_NOTE que suporta
notas de crédito. Em suma, os valores válidos para Portugal são INVOICE ou CREDIT_NOTE)
{dryRun}- Flag Dry run – Se for TRUE (por defeito) o processamento ocorre, mas os documentos
não são persistidos nos sistemas eSPap, nem emails ou notificações serão enviadas. Para que
seja efetuado um processamento real usar o valor FALSE.
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7.3.3 Serviço Get document process result
Este serviço deverá ser usado para obter o resultado do processamento do documento enviado,
sendo que o elemento Status poderá devolver os seguintes valores:


sucesso (Finished)



erro (Error)

Usa somente um parâmetro de entrada, o requestID, que é enviado para o sistema emissor como
resultado do serviço de envio de documentos Process document.
O endpoint para o serviço get document process result é o seguinte:
https://<API_BASE_URL>/api/AsyncProcessesMonitor/processDocument/result/{requestID}

Parâmetros:
{requestID} – GUID retornado pelo serviço Process Document

Exemplo:
GET https://<API_BASE_URL>//api/AsyncProcessesMonitor/processDocument/result/5879EE64-01C34E16-BF48-427CD8950492
Authorization: Bearer <token JWT>

Exemplo de um pedido para o serviço Get Processing Status
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 36
Content-Type: application/xml
Server: Kestrel
Strict-Transport-Security: max-age=2592000
X-Powered-By: ASP.NET
Date: Mon, 18 Nov 2019 15:16:18 GMT
{"5879EE64-01C3-4E16-BF48-427CD8950492": "FINISHED"}

Exemplo de uma resposta para o serviço Get Processing Status

SPFIN | Serviços Partilhados de Finanças

| 23/30

7.3.4 Serviço Get document status by request ID
Este serviço retorna o estado atual de um documento específico (com ou sem sucesso).
O formato da mensagem de retorno é o definido para Portugal (CIUS-PT), tendo como parâmetro
de entrada o NIF do emissor e o requestID que é enviado para o sistema emissor como resultado
do serviço de envio de documentos.
O endpoint do serviço get document status by request ID é o seguinte:
https://<API_BASE_URL>/api/DocumentPull/statusByRequestId/{sender vatNumber}/{requestId}

Parâmetros:
{sender vatNumber} – NIF usado no documento CIUS-PT no elemento
../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
{requestID} – GUID retornado pelo serviço Process Document

Exemplo:
GET https://<API_BASE_URL>/api/DocumentPull/statusByRequestId/PT600123456/5879EE64-01C34E16-BF48-427CD8950492
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <token JWT>

Exemplo do pedido do serviço Get Processing Result As Status
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 36
Content-Type: application/xml
Server: Kestrel
Strict-Transport-Security: max-age=2592000
X-Powered-By: ASP.NET
Date: Mon, 18 Nov 2019 15:16:18 GMT
//Sample of CIUS-PT Document Status
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ubl:DocumentStatus
xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:ext="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2"
xmlns:ubl="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:DocumentStatus-2">
<cbc:CustomizationID>urn:feap.gov.pt:MSGSTS_CIUS-PT:1.2.0</cbc:CustomizationID>
<cbc:ID>CIUSPT_0002</cbc:ID>
<cbc:IssueDate>2020-01-24</cbc:IssueDate>
<cac:SenderParty>

SPFIN | Serviços Partilhados de Finanças

| 24/30

<cac:PostalAddress>
<cac:Country>
<cbc:IdentificationCode>PT</cbc:IdentificationCode>
</cac:Country>
</cac:PostalAddress>
<cac:PartyTaxScheme>
<cbc:CompanyID>PT560000000/cbc:CompanyID>
<cac:TaxScheme>
<cbc:ID>VAT</cbc:ID>
</cac:TaxScheme>
</cac:PartyTaxScheme>
<cac:PartyLegalEntity>
<cbc:RegistrationName>Company Customer</cbc:RegistrationName>
</cac:PartyLegalEntity>
</cac:SenderParty>
<cac:ReceiverParty>
<cac:PostalAddress>
<cac:Country>
<cbc:IdentificationCode>PT</cbc:IdentificationCode>
</cac:Country>
</cac:PostalAddress>
<cac:PartyTaxScheme>
<cbc:CompanyID>PT560000000</cbc:CompanyID>
<cac:TaxScheme>
<cbc:ID>VAT</cbc:ID>
</cac:TaxScheme>
</cac:PartyTaxScheme>
<cac:PartyLegalEntity>
<cbc:RegistrationName>Company Receiver</cbc:RegistrationName>
</cac:PartyLegalEntity>
</cac:ReceiverParty>
<cac:DocumentResponse>
<cac:Response>
<cbc:ResponseCode>33</cbc:ResponseCode>
<cbc:Description>Document to be Paid</cbc:Description>
</cac:Response>
<cac:DocumentReference>
<cbc:ID>CIUSPT_0001</cbc:ID>
<cbc:UUID>UUID0001</cbc:UUID>
<cbc:IssueDate>2019-02-28</cbc:IssueDate>
<cbc:DocumentTypeCode>380</cbc:DocumentTypeCode>
</cac:DocumentReference>
</cac:DocumentResponse>
</ubl:DocumentStatus>

Exemplo da resposta do serviço Get Processing Result As Status
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7.3.5 Serviço Get document status by business key
Este serviço permite que o emissor possa obter o estado atual de um específico documento (com
ou sem sucesso) usando uma business key que permite identificar univocamente o documento.
O estado retornado será o relacionado com o documento corretamente processado embora o
emissor possa ter enviado o mesmo documento mais do que uma vez. Por exemplo, o erro de
documento duplicado não será considerado, pois já existe um documento validado/aceite no
repositório da eSPap.
O endpoint para o serviço get the document status by business key é o seguinte:
https://<API_BASE_URL>/api/DocumentPull/statusByBusinessKey/{receiver vatNumber}/{sender
vatNumber}/{document number}/{document type}/{document date}

Parâmetros:
{receiver vatNumber} – NIF usado no documento CIUS-PT no elemento
../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
{sender vatNumber} – NIF usado no documento CIUS-PT no elemento
../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
{document number} – número de documento presente no elemento ../cbc:ID. Este valor deverá
ser encriptado em base64 com padding
{document type} – tipo de documento (INVOICE para faturas e notas de débito e CREDITNOTE
para notas de crédito)
{document date} – data do documento (formato aaaa-mm-dd) presente no elemento
../cbc:IssueDate

Exemplo:
GET https://<API_BASE_URL>/api/DocumentPull/statusByBusinessKey/PT560000000/PT123456789/
SU5WXzEyMjQzNTMyNQ==/INVOICE/2020-01-01
Content-Type: application/xml
Authorization: Bearer <token JWT>

Exemplo do pedido do serviço get status by business key
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HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 36
Content-Type: application/xml
Server: Kestrel
Strict-Transport-Security: max-age=2592000
X-Powered-By: ASP.NET
Date: Mon, 18 Nov 2019 15:16:18 GMT
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ubl:DocumentStatus
xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:ext="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2"
xmlns:ubl="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:DocumentStatus-2">
<cbc:CustomizationID>urn:feap.gov.pt:MSGSTS_CIUS-PT:1.2.0</cbc:CustomizationID>
<cbc:ID>CIUSPT_0002</cbc:ID>
<cbc:IssueDate>2020-01-24</cbc:IssueDate>
<cac:SenderParty>
<cac:PostalAddress>
<cac:Country>
<cbc:IdentificationCode>PT</cbc:IdentificationCode>
</cac:Country>
</cac:PostalAddress>
<cac:PartyTaxScheme>
<cbc:CompanyID>PT560000000/cbc:CompanyID>
<cac:TaxScheme>
<cbc:ID>VAT</cbc:ID>
</cac:TaxScheme>
</cac:PartyTaxScheme>
<cac:PartyLegalEntity>
<cbc:RegistrationName>Company Customer</cbc:RegistrationName>
</cac:PartyLegalEntity>
</cac:SenderParty>
<cac:ReceiverParty>
<cac:PostalAddress>
<cac:Country>
<cbc:IdentificationCode>PT</cbc:IdentificationCode>
</cac:Country>
</cac:PostalAddress>
<cac:PartyTaxScheme>
<cbc:CompanyID>PT560000000</cbc:CompanyID>
<cac:TaxScheme>
<cbc:ID>VAT</cbc:ID>
</cac:TaxScheme>
</cac:PartyTaxScheme>
<cac:PartyLegalEntity>
<cbc:RegistrationName>Company Receiver</cbc:RegistrationName>
</cac:PartyLegalEntity>
</cac:ReceiverParty>
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<cac:DocumentResponse>
<cac:Response>
<cbc:ResponseCode>33</cbc:ResponseCode>
<cbc:Description>Document to Be Paid</cbc:Description>
</cac:Response>
<cac:DocumentReference>
<cbc:ID>CIUSPT_0001</cbc:ID>
<cbc:UUID>UUID0001</cbc:UUID>
<cbc:IssueDate>2019-02-28</cbc:IssueDate>
<cbc:DocumentTypeCode>380</cbc:DocumentTypeCode>
</cac:DocumentReference>
</cac:DocumentResponse>
</ubl:DocumentStatus>

Exemplo da resposta do serviço get status by business key
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8. Validador CIUS-PT
Poderá efetuar a validação das regras do formato CIUS-PT implementadas nos ficheiros
schematron (de acordo com a versão publicada no site eSPap), durante a etapa de projeto
obtendo diretamente o feedback dos erros encontrados, não sendo necessário efetuar qualquer
configuração na plataforma da eSPap.
O resultado devolvido está de acordo com as mensagens descritas no ficheiro Representação
Sintáxica do CIUS-PT para UBL2.1 e regras adicionais descritas no ponto 5 deste documento.

Validador Pré-Produção
https://ppr-svc.feap.gov.pt/Doc.Client/public/CIUSvalidation/PT?language=pt

Validador Produção
https://svc.feap.gov.pt/Doc.Client/public/CIUSvalidation/PT?language=pt
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9. Endpoints
A <API_BASE_URL> e a documentação técnica (swagger UI) por ambiente é:

Ambiente Pré-Produção:
Endereço:

https://ppr-svc.feap.gov.pt/Doc.WebApi.Services/api/index.html

Porta:

443

IP Externo:

194.79.87.159

Certificado:

https://ppras2.feap.gov.pt/certificates/DOC_SERVER/SSL_PPR_2020.cer

Ambiente Produção
Endereço:

https://svc.feap.gov.pt/Doc.WebApi.Services/api/index.html

Porta:

443

IP Externo:

194.79.87.162

Certificado:

https://
as2.feap.gov.pt/certificates/DOC_SERVER/SSL_PRD_2020.cer
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