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Enquadramento
O presente documento pretende evidenciar a realização das actividades inscritas no Plano de Implementação do
Compromisso #3, Actividade-macro #2 - Implementação do plano, como consta do I PLANO DE AÇÃO NACIONAL
DE ADMINISTRAÇÃO ABERTA – PORTUGAL [pp 23 a 25, disponível no sítio internet da OGP-Portugal].
A informação constante deste Relatório é intercalar, a de conclusão será integrada no Relatório Final, a ser
produzido após a conclusão das actividades, Julho 2020, e submetido à OGP-Portugal no prazo definido, Agosto
2020.
Salientamos que estão neste Relatório incluídas iniciativas que, não estando previstas no Plano de
Implementação, são aqui consideradas atendendo a que são actividades que concorrem, no nosso entender, para
o objectivo deste compromisso, não estando no entanto previstas ou consideradas no momento em que o
Compromisso #3 foi aprovado e incluído no PANAA.
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Actividades no quadro da divulgação da informação
Seguindo o esquema adoptado no Plano de Implementação, os resultados das actividades desenvolvidas até ao
final de 2019, são apresentadas em quadro.

Actividade #1
Título

Tarefa

Constrangimentos

Conclusão

Disponibilização nos
principais canais de
comunicação interna
[Intranet] e externa
[portal das finanças]
das informações
vinculativas activas, de
acordo com o
enquadramento legal.

1. Identificação de todos os conteúdos relacionados. Foram
identificadas todas as IV [ficheiros], disponíveis nas bibliotecas de
documentos comuns, sendo ordenadas por tipologia e tema de
incidência [imposto], facilitando a execução da tarefa seguinte.

Não identificados.

Junho 2019

2. Confirmação, com as áreas operacionais responsáveis pela sua
produção, da actualidade. As listagens identificadas na actividade
anterior, foram remetidas a todas as áreas operacionais, com
responsabilidade nos conteúdos, para que confirmassem a
validade, de acordo com as regras impostas a este tipo de
informação. Foi igualmente apresentada a estratégia de ordenação,
para aprovação ou recolha de sugestões.

Não identificados.

Julho/Agosto
2019

3. Definição dos locais, nos portais web da AT, de disponibilização
dos conteúdos, e sua publicação. Decorrente da actividade anterior
foi acordado manter a ordenação proposta [tipologia e tema de
incidência/imposto] para a Intranet AT, considerando ser este o
formato mais adequado para o público interno, sendo que para o
Portal das Finanças se acordou fazer uma separação entre
Tributário e Aduaneiro e, em cada um destes grupos separado por
áreas e de acordo com o código associado, nestes por data de
disponibilização, assunto e artigo, incluindo ainda legislação
complementar. Considerando a multiplicidade de formas possíveis,
considerou-me poder ser minimizada qualquer outra forma de
ordenação atendendo a que os motor-de-busca [nos dois canais]
dão respostas aproximadas.
A evidência é apresentada da seguinte forma:
Intranet – Anexo 1 [captura ecrã]
Portal das Finanças – Anexo 2 [captura ecrãs]

Não identificados.

Agosto 2019,
actualizado
sempre que
existe nova
IV

4. Definição do Modelo de Governação relativo ao processo de
actualização de conteúdos. O Modelo de Governação é parte
integrante da Norma de publicação e edição de conteúdos nos
Portais AT, atendendo a que segue os princípios aplicáveis a
qualquer publicação de um conteúdo.
Por ser um documento de uso interno não é anexado, são
disponibilizadas as capturas de ecrã – Anexo 3.

Não identificados.

Maio 2019

Título

Descrição

Canal[ais]

Conclusão

Disponibilização nos
principais canais de
comunicação interna
[Intranet] e externa
[portal das finanças]
das instruções
administrativas, de
acordo com o
enquadramento legal.

1. Identificação de todos os conteúdos relacionados. À semelhança
das informações vinculativas, foram identificadas todas as IA
[ficheiros], disponíveis nas bibliotecas de documentos comuns,
sendo ordenadas por área de produção.

Não identificados.

Junho 2019

2. Confirmação, com as áreas operacionais responsáveis pela sua
produção, da actualidade. As listagens identificadas na actividade
anterior, foram remetidas a todas as áreas operacionais, com
responsabilidade nos conteúdos, para que confirmassem a validade
e apreciassem a proposta de ordenação, para aprovação ou recolha
de sugestões.

Não identificados.

Setembro
2019

Actividade #2
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3. Definição dos locais, nos portais web da AT, de disponibilização
dos conteúdos, e sua publicação. Associado à estratégia relativa às
Informações Vinculativas e dada a natureza dos conteúdos, a
proposta de ordenação foi igual para os dois Portais [Portal das
Finanças e Intranet AT], no que respeita aos Tributários a versão
final foi agrupada da seguinte forma: AT [produzidas pelo Gabinete
Diretora Geral]; Cobrança; Gestão Tributária – IR; Gestão Tributária
– IVA; Gestão Tributária – Património; Inspeção Tributária e Justiça
Tributária, assim como dois temas: Relações Internacionais e
Benefícios Fiscais [pela especificidade. Estão igualmente disponíveis
para consulta as que, sendo procedentes da extinta DGCI, têm
ainda aplicabilidade. Dentro de cada deparador estão ainda
agrupadas por tipo [Circular; Oficio Circulado…] e imposto [quando
aplicável]. Em cada
No que respeita à área aduaneira a abordagem foi diferente,
atendendo aos destinatários serem maioritariamente internos e
operadores económicos, ambos alinhados a uma distribuição que
parte, na Intranet AT, da perspectiva organizacional, no Portal das
Finanças temática, sendo que no caso se optou por incluir um
separador exclusivo aos cidadãos, com toda a informação que se
lhes dirige, evitando a necessidade de “navegar” pelos separadores
que têm destinatários específicos.
A evidência é apresentada da seguinte forma:
Intranet – Anexo 4 [captura ecrãs]
Portal das Finanças – Anexo 5 [captura ecrãs]

Não identificados.

Outubro
2019,
actualizado
sempre que
existe nova
IV

4. Definição do Modelo de Governação relativo ao processo de
actualização de conteúdos. O Modelo de Governação é parte
integrante da Norma de publicação e edição de conteúdos nos
Portais AT que, sendo aplicável aos dois canais web [Anexo 3].

Não identificados.

Maio 2019
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Iniciativas Complementares
No decorrer do período de implementação das actividades directamente associadas ao Compromisso inscrito no
PANAA, foram sendo desenvolvidas iniciativas que, pela ligação que têm ao entendimento mais lato relativo à
divulgação de informação, são aqui apresentadas, em quadro, enquanto complemento e reforço do compromisso
da AT.
Todas estas iniciativas pretendem melhorar não só os conteúdos como a forma e o meio pelo qual chegam aos
cidadãos, empresas e operadores económicos.

Iniciativa I
Título

Descrição

Resultados esperados

Canal[ais]

Estado

Simplificação das
comunicações,
notificações e
citações

Foi iniciado um estudo no
sentido de identificar eventuais
simplificações e ajustes da
semântica das comunicações
[outbound], notificações e
citações [de acordo com os
suportes legislativos aplicáveis],
independentemente do canal e
suporte [analógico ou digital].

Em análise pelas áreas operacionais, com
objectivo de se identificar viabilidade de
passagem a produção das propostas
resultantes.

Portal das
finanças,
SMS,
Correio
Eletrónico.

Concluído

Título

Descrição

Resultados esperados

Canal[ais]

Estado

Cidadania Fiscal 2.0

A partir de Abril de 2019, os
cidadãos puderam passar a
saber o destino dos seus
impostos. Esta “simples”
abordagem permitiu reforçar a
aposta numa Administração
mais Aberta e transparente. No
quadro dos protocolos
assinados no âmbito da
Cidadania Fiscal 2.0, a AT
celebrou um com a AMA – LabX
que centra a cooperação em
duas áreas: Atendimento e
Portal das Finanças.

Melhoria do atendimento presencial, por via
da análise do serviço prestado e dos caminhos
a seguir para o adequar às expectativas e
necessidades dos utilizadores.
Melhoria da forma como o Portal das Finanças
é utilizado, nas suas duas vertentes:
Informativa e Interactiva, sobretudo no pós
autenticação.

Presencial e
Portal das
Finanças.

Iniciado

Título

Descrição

Resultados

Canal[ais]

Estado

Nova versão do
Portal das Finanças

Com a entrada em produção da
última versão do Portal das
Finanças, passaram a estar
disponíveis duas
funcionalidades que pretendem
ajudar os utilizadores no
caminho a seguir para os
conteúdos e serviços [mais de
600] que procura e/ou lhe são
dirigidos. “Motor de Busca” e na
pós autenticação “A minha
área”.

O renovado Motor de Busca permite uma
resposta dirigida ao que o utilizador procura,
apresentada em 3 separadores: Serviços,
Legislação e Informação.
A minha área é apresentada ao utilizador na
pós autenticação que, de acordo com o sei
perfil [Contribuinte ou Profissional], lhe
apresenta não só os servição que lhe são
dirigidos [de acordo com a sua agenda fiscal],
possibilitando assim uma consulta, num único
ponto, da sua situação fiscal, facilitando o
acesso aos dados mais recentes para cada ano
de imposto, bem como à informação cadastral
e de património. Também são apresentados,
caso existam, alertas para o cumprimento de
obrigações fiscais cujo prazo se encontre em
curso ou tenha sido ultrapassado.

Portal das
Finanças

Em
constante
revisão e
adequação.

Iniciativa II

Iniciativa III
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Iniciativa IV
Título

Descrição

Resultados

Canal[ais]

Estado

Satisfação dos
cidadãos, empresas
e operadores
económicos

Anualmente é realizada [ainda
só através de inquérito
eletrónico], uma auscultação
dos utilizadores dos canais de
comunicação da AT: Presencial,
telefónico e eletrónico [Portal
das Finanças e e-balcão].

A recolha da opinião qualitativa [por via da
recolha de sugestões, elogios e críticas] tem
permitido identificar um conjunto de
oportunidades de melhoria que respondam às
espectativas e diversos “interesses” que os
diferentes interlocutores apresentam.

Todos

Concluído
2019

Nota
Todas estas iniciativas integram um objectivo estratégico ligado à promoção do cumprimento voluntário das obrigações fiscais, assentes:
 Numa maior abertura aos utilizadores, atendendo as suas necessidades e espectativas.
 Na simplificação [quando possível] dos conteúdos, das comunicações, notificações e citações.
 Na formação dos quadros quanto às formas cooperativas de atendimento [presencial, telefónico e eletrónico].
 Na “exploração” das novas e avançadas técnicas e instrumentos, que a tecnologia nos coloca à disposição.
Os resultados que se alcancem, por via da aplicação dos indicadores e métricas universais, irão permitir avaliar se o objectivo de
“melhorar os níveis de cumprimento voluntário” foi alcançado e em que sentido os diversos canais de comunicação e apoio aos
cidadãos, empresas e agentes económicos, para ele contribuíram.
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Actividades-macro
No sentido de simplificar a leitura, as actividades a desenvolver são apresentadas com um título, uma breve
descrição, identificação do[s] canal[ais] de disponibilização e data prevista de conclusão.

Actividade-macro #3
Título

Descrição

Observações

Reuniões de trabalho
trimestrais

Por dificuldade de agenda, nos meses de verão, e impossibilidade técnica nos
períodos seguintes, só foi realizada a 1ª reunião trimestral [Anexo 6], estando
prevista, mas sem data fechada, a realização da reunião relativa ao 4º
trimestre de 2020, que deverá decorrer no início de março.

Em preparação.

Título

Descrição

Observações

Outputs das reuniões de
trabalho trimestrais

A consolidação e estruturação dos outputs das reuniões referidas na atividademarco anterior, será realizada após a última reunião, incorporando as
propostas que venham a ser recolhidas e a avaliação dos resultados do I Plano
de Ação Nacional de Administração Aberta. Neste contexto a identificação de
até dois possíveis compromissos – não vinculativos – a inserir no II Plano de
Ação Nacional de Administração Aberta, dependerá de decisão interna,
atendendo aos compromissos e à disponibilidade financeira.

A ser concluído
após a última
reunião trimestral.

Actividade-macro #4
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Anexos 1 – Actividade 1 – Intranet AT
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Anexos 2 – Actividade 1 – Portal das Finanças
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Anexos 3 – Actividade 1 – Modelo de Governação
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Anexos 4 – Actividade 2 – Intranet AT

Exemplo Tributário
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Exemplo Aduaneiro
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Anexos 5 – Actividade 2 – Portal das Finanças
Exemplo Tributário
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Exemplo Aduaneiro
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Anexos 6 – Actividade-macro #3 – Reuniões de trabalho

PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ABERTA

1ª REUNIÃO TRIMESTRAL – Abril’19
Enquadramento
No âmbito do Plano de Ação Nacional de Administração Aberta, a AT, no cumprimento no
definido no quadro do compromisso #3 - Divulgação de Informação Fiscal e Aduaneira, da sua
responsabilidade, cumpriu com o estabelecido na 3ª actividade Realizar reuniões de trabalho
trimestrais no âmbito da RNAA (e outros stakeholdersidentificados com relevantes) para avaliar
temas/áreas relevantes para os cidadãos no âmbito da Informação Fiscal e aduaneira.
Foram convidados:
 Todos os menbros da RNAA, para além da Autoridade Tributária:










Agência para a Modernização Administrativa
Área de Governo da Presidência e da Modernização Administrativa
Provedor de Justiça
Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos
Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas
Associação Nacional de Jovens Empresários
Associação Nacional de Municípios Portugueses
Plataforma de Associações da Sociedade Civil
Transparência e Integridade.

 A Direcção de Serviços de Comunicação, Promoção e Apoio ao Cumprimento, da AT, com
duas representantes.
 A Professora Ana Margarida da Silva Bebiano Barreto, da Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas da Universidade NOVA de Lisboa, especialista em Marketing Institucional.

Temas, Análise e Propostas
A metodologia seguida passou por fazer um enquadramento da razão da realização destas reuniões,
que assentam na intensão de identificar questões relacionadas com o compromisso, ou seja,
Divulgação de Informação Fiscal e Aduaneira sendo que, para cada uma, recolheríamos
propostas de resolução. Foi no entanto alertado que estas propostas [a serem apresentadas sem
qualquer tipo de espartilho], não teriam um carácter vinculativo, ou seja, são bem-vindas mas, a
serem adoptadas sê-lo-iam no quadro das prioridades da AT. O debate foi profícuo, resultando dele a
seguinte lista: reparo
Tema

Questões

Análise

Propostas

Notificações e
alertas

Os alertas só chegam
aos contribuintes
quando estes já estão
em incumprimento.

Dificuldade no entendimento e
diferenciação entre alertas e
notificações.

Evidenciar no portal a
diferença estre estas duas
formas de comunicação,
enfatizando que a adesão
aos alertas possibilita o
cumprimento voluntário.

Associado ao tema
anterior, linguagem

A fronteira entre simplicidade e
legalidade é ténua. Até que
ponto uma não compromete a

Informação e
linguagem

 Os alertas são, em regra,
despoletados em sequência da
adesão, voluntária, a este
serviço, por parte dos
contribuintes.
 Por outro lado as notificação
são, em regra, comunicações
de incumprimento.

Apresentar uma mensagem
simplificada, remetendo
para rodapé todo o suporte
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Tema

Questões

Análise

Propostas

hermética e muitas
vezes indecifrável.

outra no que se refere ao dever
de comunicar?

Portal das Finanças não
tem informação simples
e acessivel ao
contribuinte comum. Os
conteúdos são
herméticos e com níveis
de detalhe quase
impossíveis de enender,
sem a ajuda de um
trabalhador da AT ou
advogado.
A mesma questão é
respondida de forma
diferente em diferentes
serviços de finanças
e/ou na linha de apoio.

De facto a esmagadora maioria
da informação disponível no
portal das finanças remete para
documentos e/ou legislação.
Estão disponíveis folhetos
informativos para a maioria das
questões.

Identificação,
perfil,
segmentação

Se a AT já detém
tantos dados e
elementos
caracterizadores e
identificadores dos
contribuintes, deveria
ser mais colaborativa,
selecionando a
informação a dar aos
contribuintes.

A nova versão do Portal das
Finanças já parte desse
princípio. Não está perfeito
mas tende a seguir nesse
sentido, cruzando
informação e
disponibilizando, na pós
autenticação, já informação
segregada e mais
direcionada.

legal, sobretudo nas
comunicações em que os
destinatários são
contribuintes singulares,
não colectivos ou
profissionais, como o caso
dos Contabilstas
Certificados, os Agentes
Aduaneiros, etc.
 Desenvolver conteúdos
explicativos, atendendo
a quem não conhece a
complexidade legislativa.
 Rever os folhetos
[grande parte com
conteúdo também ele
hermético], passando os
conteúdos para páginas,
apresentando exemplos,
sempre que possível.
Harmonizar as respostas,
por exemplo com uma base
de dados de acesso interno
comum, com registo de
iterações emtre contribuinte
e AT. Estas respostas
poderiam ser
dispinibilizadas no Portal
das Finanças, como
informativas ou num Bot
Chat.
 Área do contribuinte com
toda a informação que
lhe diz respeito, tipo
facebook.
 Disponibilizar as últimas,
ou todas, as iterações
com a AT e as respostas
que foram dadas às
questões que colocou,
incluindo as do e-balcão.
 Só disponibilizar aos
contribuintes o que lhes
é dirigido, ou seja, aos
singulares o que podem
fazer, aos colectivos,
aos TOC (sic) [CC]…

Impostos

IVA – Informação
muito complexa e
contraditória.

Não sendo apresentados
casos específicos, é difícil
perceber a questão.

IRS
 Automatismo para
todos.
 União-de-facto mais
facilitada, confiando
nos contribuintes

O automatismo só se
consegue aplicar em
situações concretas e a
quando a AT detém
informação para poder
realizar a liquidação sem que
para tal necessite de
informação complementar do
contribuinte. De ano para

Sem exemplos concretos é
dificil avaliar.

Informação mais clara
para as empresas e
empresários em nome
individual.
À imagem do que
acontece com a adesão
a serviços de informação
[incluindo notificação],
possibilitar a adesão ao
serviço, possibilitando
que o contribuinte nem
tivesse que ir ao PF
confirmar. Mandavam
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Tema

Eventos de
vida

Questões

A informação deveria
estar agrupada por
eventos de vida, ou
seja: recém-casados;
recém-nascidos;
entrei para a
universidade;
aquisição de casa ou
casso; herança;
emigrante…etc.

Análise
ano vamos alargando a
base, ou seja, os
contribuintes para os quais
este serviço pode ser
facultado.
A união de facto tem
procedimentos legais que
têm de ser cumpridos.

Esta abordagem já foi
alvitrada, ainda que não
tenha sido desenvolvida é
uma hipótese em cima da
mesa.

Propostas
sms só a dizer do
reembolso ou dívida
(sic).

Se ambos confirmassem
no portal das finanças,
deveria ser logo aceite.
Se não está previsto na
lei, porque não rever a
lei?
A AT podia associar-se
a outros organismos
como o IRN, o SEF,
Ministérios e prestar
este serviço. Não sabem
o quanto facilitaria a vida
às pessoas e quanto a
imagem repressiva (sic)
poderia melhorar.
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