
Transformação
Digital



Contexto Global

Globalização 
Desmaterialização 
dos modelos de negócio.

Economia 
da partilha

Alterações às 
relações laborais

“Robotização” 
das atividades



Simplificação 
e Flexibilidade
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Significa acima de tudo entender quais as necessidades, os
comportamentos e as expectativas daqueles a quem nos dirigimos,
endereçando-as com base na capacidade tecnológica disponível.

Compreender o contexto de oportunidades em que nos inserimos,
numa permanente atitude de procura de soluções capazes de
adicionarem valor.

Criar ecossistemas de partilha de informação, de forma integrada e 
transparente, para contribuintes e operadores económicos

Simplificar e a seguir simplificar!...e só depois Digitalizar! 

Pensar
Digital



CANAIS DIGITAIS

Aposta nos canais digitais e reforço da sua gestão
integrada, enquanto canal privilegiado de interação
com os contribuintes e operadores económicos.

SOLUÇÕES APLICACIONAIS

Aposta na flexibilidade das soluções aplicacionais
disponibilizadas, contribuindo para o objetivo
estratégico da AT de reestruturar e flexibilizar a
organização tendo em vista a sua adequação à
evolução constante do contexto envolvente.

SEGURANÇA E PROTEÇÃO DE DADOS

Permanente monitorização dos riscos inerentes ao
ambiente tecnológico em que nos inserimos,
adequando a cada momento os controlos
necessários à mitigação dos respetivos riscos,
atuando de forma pró-ativa e preventiva por forma
a estabelecer um contexto de confiança entre a AT e
aqueles com quem se relaciona.

SIMPLIFICAÇÃO DE PROCESSO

Foco na simplificação dos processos como base
essencial para potenciar a exploração efetiva das
oportunidades digitais existentes e emergentes,
estando na base do sucesso das iniciativas de
transformação digital, que devem ansiar objetivos
maiores que a digitalização dos processos.

ARQUITETURA ANALÍTICA

Aposta nas capacidades analíticas de toda a
informação existente no ecossistema em que a AT
se insere, assume uma importância primordial no
sentido de potenciar este ativo da organização em
prol da melhoria do seu processo de decisão.

Eixos de Transformação 

Digital

INOVAÇÃO

Aposta numa cultura de inovação alavancada no
conhecimento, avaliando a cada momento as
oportunidades de adoção de soluções, processuais
e tecnológicas, capazes de suportarem de forma
eficaz e eficiente o cumprimento da Missão da AT.

INFRAESTRUTURAS TECNOLÓGICAS

Atenção permanente à gestão de capacidades, vista
de forma transversal à arquitetura de sistemas de
informação, tendo sempre presente as necessidades
presentes e futuras em termos de capacidade de
processamento, capacidade de armazenamento e
comunicações.

44



5

As Pessoas
e as Empresas

A Visão Digital

da AT

01 03

02 04
• Consolidação e otimização de 

uma Arquitectura de 

Referência, capaz de elevar os 

níveis de qualidade do serviço

• Gestão de capacidades e 

evolução das Plataformas 

Tecnológicas;

• Arquitetura de Serviços

• Integração entre Sistemas;

• Privilegiar a utilização da 

Plataforma iAP da AMA;

• Standardização.

Tecnologia

• Gestão de dados (Qualidade);

• Convergência Analítico/Operacional

• Analítica Avançada.
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• AI, ML e Analitica Avançada

• Modelos Preditivos;

• Pesquisa Linguagem Natural;

• Assistente Virtual;

• Blockchain

Dados

Interoperabilidade Inovação

Digitalização

• Canais Digitais Integrados e 

Mobilidade

• Integração de Informação;

• Foco no Serviço – Service Design

• Fomento de ecossistemas digitais

• Otimização da experiência do 

utilizador e do contribuinte

5



Transformação
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Obrigado !


