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Enquadramento
O presente documento pretende evidenciar a realização das actividades inscritas no Plano de Implementação do
Compromisso #3, Actividade #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 final, cumprindo assim o prazo definido, agosto 2020. As iniciativas não
previstas no Plano de Implementação e consideradas no relatório #1, são resumidas, indicando estados à data
deste relatório. Quanto á actividade #4 “Outputs das reuniões de trabalho trimestrais”, que pretende consolidar
os outputs das reuniões referidas a atividad #3, identificando até dois possíveis compromissos – não vinculativos
– a inserir no II Plano de Ação Nacional de Administração Aberta, consta de relatório autónomo.
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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 à
conclusão do calendário, agosto 2020, são apresentadas em quadro. O resumo da actividade #4

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

Título

Descrição

Constrangimentos

Conclusão

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 2019.
A 2ª reunião foi realizada em maio e a 3ª em julho 2020,
correspondendo a dois trimestres.

Impossibilidades de
agenda. Decidiu-se
agendar reuniões em
2020, para colmatar
falha.

Julho 2020

Título

Descrição

Constrangimentos

Conclusão

Outputs das reuniões
de trabalho trimestrais

A consolidação e estruturação dos outputs das reuniões referidas
na atividade-marco anterior, foi realizada após a última reunião,
em documento autónomo, onde se pretendeu identificação até
dois possíveis compromissos, a inserir no II Plano de Ação Nacional
de Administração Aberta.
As conclusões não apontam para compromissos concretos,
atribuíveis em exclusivo à AT, pelo que o processo de co-criação
para o II Plano de Ação Nacional de Administração Aberta poderá
identificar propostas onde a AT possa vir a ser promotora ou copromotora, decisão a ser tomada pela Direção após conclusão do
processo de co-criação.

Não identificados.

Agosto 2020

Actividade #3

Actividade #4
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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.

Em fase de
implementação

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.

Em fase de
implementação

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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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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PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ABERTA

2ª REUNIÃO TRIMESTRAL – Março’20
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, que organiza:










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.

 O Subdiretor-Geral da Área da Relação com o Contribuinte da AT - Nuno Santos Félix
 A Directora de Serviços de Comunicação, Promoção e Apoio ao Cumprimento da AT – Maria
José Lopes.
 A Chefe da Divisão de Gestão Comunicação e Promoção do Cumprimento Voluntário, da
Direcção de Serviços de Comunicação, Promoção e Apoio ao Cumprimento da AT – Ana Paula
Oliveira
Presenças:
Nome

Organização

Convocatória Resposta
Estado
Outlook
Outlook

Helder Borges Lage
Nuno Santos Felix
Maria José Lopes
Ana Luz Oliveira
Bruno Monteiro
Daniel Santos
Vitor Hugo Faria
Jorge Costa
Vice Reitor
Rui Ribeiro
Ricardo Carvalho
Karina Carvalho
Luis Vidigal
Hugo Vieira
Isabel Correia
Paulo Baptista Santos
Helena Vicente

AT
AT
AT
AT
AMA-LabX
AMA-LabX
Presidência e da Modernização Administrativa
Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas
Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas
Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos
Provedor Justiça
Transparência e Integridade
PASC - Plataforma de Associações da Sociedade Civil
ANJE - Associação Nacional de Jovens Empresários
ANJE - Associação Nacional de Jovens Empresários
ANMP - Associação Nacional de Municípios Portugueses
ANMP - Associação Nacional de Municípios Portugueses

Organizador
Convite
Convite
Convite
Participante
Participante
Participante
Participante
Participante
Participante
Participante
Participante
Participante
Participante
Participante
Participante
Participante

Aceite
Aceite
Aceite
Aceite
Não
Aceite
Não
Recusada
Recusada
Não
Não
Recusada
Aceite
Aceite
Não
e-mail
Não

Presente
Presente
Presente
Presente
Ausente
Presente
Ausente

Ausente
Ausente
Presente
Ausente
Ausente
Em Bruxelas
Ausente

Temas, Análise e Propostas
Iniciada às 15:10, o organizador começou por agradecer as presenças e justificar a não realização
das reuniões previstas para o 2º, 3º e 4º Trimestre 2019, como consta do Relatório Intercalar, que
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será disponibilizado aos elementos da Rede, com a Acta da última reunião, na AMA. Foram
apresentados os convidados da AT.
A metodologia seguida foi em tudo idêntica à da primeira reunião, ou seja, um breve enquadramento
da razão da realização destas reuniões, que assentam na intenção 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 lembrado o alertado relativo ao
tratamento das propostas [a serem apresentadas sem qualquer tipo de espartilho], não terem um
carácter vinculativo, sendo no entanto bem-vindas e tidas em consideração, independentemente de
poderem ou não consubstanciar propostas, da AT, para o II Plano de Acção Nacional de
Administração Aberta. Salientou-se, também, que o objetivo destas reuniões é avaliar e definir, em
parceria com diferentes stakeholders, temas de relevo para os cidadãos em geral no âmbito da
informação fiscal e aduaneira, com vista a obter contributos concretos para possíveis
desenvolvimentos que facilitem, simplifiquem e promovam o acesso das partes interessadas a
informação fiscal e aduaneira que lhes seja relevante e sejam, posteriormente, integrados no II Plano
de Ação Nacional, considerando a ressalva anteriormente feita.
Por proposta da AMA, foram lembradas as propostas apresentadas na primeira reunião, sendo que
do debate resultaram 4 [quatro] novas, a saber:

Tema

Questões

Análise

Propostas

Notificações
e alertas
eletrónicos
[identificado
na 1ª reunião]

As referências
legislativas não têm
as hiperligações para
o(s) sitios internet
com os descritivos.

É uma questão técnica que
será analizada, no sentido de
se identificarem soluções que
permitam operacionalizar.

Assegurar que todas as
referências legislativas têm uma
hiperligação para o conteúdo,
sempre que possível,
acompanhado de explicação
simplificada.

Chatbot
fiscal e
aduaneiro

Disponibilizar um
chatbot que
responda, em tempo
real, às questões
colocadas pelos
cidadãos, estejam ou
não autenticados no
portal das finanças.

Está a ser desenvolvido um
piloto, com a área do
património com o Imposto
Único de Circulação [IUC].
Terá uma vertente dupla
[interna e externa], entrará em
breve em testes. Dos
resultados sairá a decisão
quanto à sua disponibilização
nas duas vertentes.

As respostas devem ser em
linguagem natural, indicando,
sempre que se aplique, qual o
serviço [no portal ou outro dos
canais de comunicação da AT] e
as instruções ou explicações, em
linguagem simplificada e
perceptível pelos contribuintes e
demais utilizadores, como os
profissionais e os agentes
económicos. Externamente, para
os utilizadores do portal, irá
interpretar o que estes
questionam e sugerir respostas
predeterminadas, acumulando
também conhecimento (usando
machine learning) sobre questões
para as quais não identifica
resposta. Internamente, para os
funcionários da AT, servirá de
guia/auxílio durante o
atendimento.

Beta
Testers

Identificar grupos de
beta testers, –
sociedade civil,
profissionais e
agentes económicos
– capazes de testar
os novos serviços

Ainda não existem para o
exterior, sendo que
internamente poderá ser
considerado o alargamento a
utilizadores chave,
identificando bateria de testes
e operacionalizando a

Criar e manter pools de
utilizadores, por área e utilizadoralvo, disponíveis para colaborar
com a AT, produzindo um
regulamento que suporte este tipo
de colaboração, nomeadamente
quanto à protecção de dados.
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Tema

Only Once

Questões

Análise

e/ou conteúdos
informativos.

recepção e tratamento das
questões e sugestões que
sejam apresentadas.
Sendo princípio Only Once um
conceito de governo eletrónico
que visa garantir que cidadãos,
instituições e empresas
tenham apenas que fornecer
certas informações padrão, às
autoridades e administrações,
uma única vez. Ao incorporar
regulamentos de proteção de
dados e o consentimento
explícito dos destinatários
destes serviços, a
administração pública pode
reutilizar e trocar os dados
entre si. Este princípio faz
parte dos planos da União
Europeia (UE) de desenvolver
ainda mais o mercado único
digital, reduzindo a carga
administrativa para os
cidadãos e as empresas.
Neste quadro a AT está
disponível para avaliar e
analisar as possibilidades e,
neste quadro, cooperar com os
outros organismos, no sentido
da sua implementação.

A adopção deste
principio tem um
impacto importante
na redução dos
custos de contexto,
tanto para cidadãos,
instituições e
empresas como para
a Administração.

Propostas

Iniciar-se com:
 IES,
 Anexo SS da Declaração
Modelo 3 do IRS
[Trabalhadores Independentes]
 Declaração Mensal de
Remunerações (DMR) que tem
que ser apresentada à AT e
SS.

Nota final
Ainda que sem quórum, foi decidido considerar a reunião como realizada, aceitando o facto dos
convidados terem razões que impediram a sua comparência e participação.
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PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ABERTA

3ª REUNIÃO TRIMESTRAL – Julho’20
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, que organiza:










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.

Presenças:





Helder Lage - Autoridade Tributária, organizador
Daniel Santos – AMA-LabX, coordenação RNAA e 1º PANAA
Hugo Vieira – Associação Nacional de Jovens Empresários – ANJE
Jorge Robalo - Plataforma de Associações da Sociedade Civil - PASC

Temas, Análise e Propostas
Reunião realizada por webex, teve inicio às 09:30. O organizador começou por agradecer as
presenças passando a partilhar uma breve apresentação [anexo] sobre a razão da realização das
reuniões trimestrais, incluindo a indicação dos 5 temas resultantes das duas reuniões anteriores e
salientando que o objetivo destas reuniões é avaliar e definir, em parceria com diferentes
stakeholders, temas de relevo para os cidadãos em geral no âmbito da informação fiscal e aduaneira,
com vista a obter contributos concretos para possíveis desenvolvimentos que facilitem, simplifiquem
e promovam o acesso das partes interessadas a informação fiscal e aduaneira que lhes seja
relevante. Foi (re)lembrado o papel da AT, ou seja: não impor quaisquer barreiras à apresentação de
propostas, sendo mera moderadora [sem responder, comentar ou fazer juízo de valor sobre o que
fosse apresentado], salientando por fim que as propostas não teriam um carácter vinculativo, no
entanto seriam bem-vindas e tidas em consideração, independentemente de poderem ou não vir a
consubstanciar propostas de compromissos para o II Plano de Acção Nacional de Administração
Aberta, objectivo último destes encontros.
Neste contexto, passam-se a apresentar os temas debatidos e as propostas que, por consenso,
foram decididas considerar saber:
Tema

Questões

Análise

Propostas

Notificações
e alertas
eletrónicos
[identificado

Os conteúdos das
notificações, e
mesmo da maioria
das informações,
são densas e díficeis

Sendo uma questão
recorrente, a AT está alerta e
atenta. Já encetou algumas
iniciativas que visam
dentificarem soluções

Identificar, no conjunto de
cidadãos contribuintes e/ou
profissionais, quem esteja
disponível para ser ouvido e que,
expressando as dúvidas, ajude a
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Tema

Questões

Análise

Propostas

nas reuniões
anteriores]

de compreender,
para a maioria dos
cidadãos
[contribuintes
singulares ou
representantes de
colectivos.
As PME são parte
fundamental do
tecido empresarial
nacional. Os
empresários têm
com frequência
questões a resolver
com a AT, sendo
que estão sujeitos às
regras aplicáveis aos
contribuintes em
geral, sendo que na
maior parte das
vezes não dispões
da possibilidade de
esperar pelo
atendimento.
A AT desenvolve
anualmente um
conjunto de
projectos, que passa
a produção sem que
os destinatários
sejam envolvidos.
Envolver os
destinatários nos
projectos de maior
impacto e/ou
complexidade.

tecnicamente correctas e que
permitam simplificar a sua
comunicação escrita, mas
está disponível para avaliar
todas as propostas.

AT a compreender os pontos em
que possa melhorar ambas,
infrmações e notíficações .

Ainda que mereça atenção da
parte da AT este alerta, os
atendimentos por marcação
podem ser um meio que,
estando à disposição, podem
resolver uma parte das
questões que querem ver
esclarecidas e resolvidas.

Sendo que os Advogados,
Solicitadores e Contabilistas têm
atendimento prioritário e dedicado,
os empresários das PME também
o deveriam poder ter.

A maioria dos projectos da AT
não têm como destinatário um
grupo específico de
contribuintes, tendo por isso
aplicabilidade transversal. No
caso de projectos
direccionados a um grupo de
utilizadores especificos,
poder-se-á questionar a
participação de contribuintes
nas diversas fazes de
desenvolvimento e testes.

A melhoria contínua
pode ter muitas
fontes, sendo que
uma das mais
importantes são as
reclamações. Sejam
ao atendimento
sejam os
funcionamento.

As reclamações ao
atendimento ou ao
funcionamento [incluindo
canais web] são avaliadas e
caso apontem para questões
a ser melhoradas, estas são
em regra tidas em conta.
As reclamações graciosas têm
um enquadramento próprio,
não se aplicando estes
pressupostos.

O envolvimento dos destinatários
dos projectos [sejam
desenvolvimento aplicacional seja
de melhoria de processos, como o
do atendimento] desde a sua
concepção à passagem a
produção [disponibilização], pode,
a partir de pilotos, não só serem
mais adequados aos fins, como
serem “rejeitados”, optimizando
recursos e tempo, melhorando
resultados.
Através da realização experiências
e produção de versões piloto, que
possam ser testados com grupos
de controlo, pode-se
posteriormente escalar para
soluções mais robustas e
validadas tecnica e
conceptualmente pelo seu públicoalvo.
Um dos meios cujo conteúdo mais
ajuda à melhoria do serviço
prestado ou dos
processos/procedimentos, são as
reclamações. Sendo a AT alvo de
reclamações, tratá-las de forma
aproveitar essa informação pode
ser uma abordagem importante,
também para a melhoria da sua
imagem.

Atendimento
selectivo

Pilotos

Fontes para
melhoria
contínua

Nota final
Ainda que sem quórum e não sendo este obrigatório, a reunião é considerada como realizada, aceitando o facto
de os convidados terem razões e compromissos assumidos, que tenham impedido a participação.
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