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PARTE I – CLÁUSULAS JURÍDICAS 

Secção I – Disposições Gerais 

Cláusula 1.ª 
Identificação e objeto do concurso 

1. O presente concurso público é designado como "Concurso Público para a Aquisição de Serviços para 
o Centro de Atendimento Telefónico da AT”, com a referência n.° 41/CP/AT/2019 

2. O presente Caderno de Encargos (CE) estabelece as condições jurídicas, funcionais e técnicas a que 
obedecem a prestação de serviços para o Centro de Atendimento Telefónico (CAT) da Autoridade 
Tributária e Aduaneira (AT); 

3. O objeto do presente concurso inclui o fornecimento e a contratação, em condições económicas e 
tecnicamente vantajosas, de serviços para as seguintes componentes de suporte ao funcionamento 
integral do CAT da AT: 

a) Componente 1: Circuitos de acesso à rede telefónica do operador, para ligação à central 
telefónica da AT que suporta o call center, parametrizada de acordo com os requisitos 
específicos da entidade adjudicante definidos no clausulado do presente CE; 

b) Componente 2: Call center virtual, através de aplicação instalada na cloud do adjudicatário, 
para suporte ao CAT e parametrizada de acordo com as configurações necessárias e os 
requisitos específicos da entidade adjudicante, para o número de agentes identificados; 

c) Componente 3: Sistema de Interactive Voice Response (IVR) alojado na cloud do 
adjudicatário, devendo suportar todas as configurações atuais do CAT e previstas neste CE, 
incluindo o serviço de gravação, configuração e atualização de guias vocais; 

d) Componente 4: Numeração de acesso telefónico, através da disponibilização de um número 
nacional de acesso à rede da gama 21 (217 206 707), configurado na rede inteligente do 
operador, para disponibilização pública e com possibilidade de acesso de chamadas 
originadas a partir do estrangeiro. Deve ser assegurada a portabilidade deste número já em 
uso pela AT e dos serviços a ele associados; 

e) Componente 5: Suporte e manutenção técnica da central telefónica da AT no âmbito dos 
serviços específicos da operação do CAT, de acordo com os requisitos da entidade 
adjudicante, incluindo a configuração do Call Center Supervisor (CCS) e o desenvolvimento 
e manutenção da solução de dashboard de monitorização de dados estatísticos. 

f) Componente 6: Implementação de serviços de resposta automática no IVR, com 
autenticação prévia através de código de acesso telefónico, para efeitos de consulta sobre 
estados de tramitação processual de informação facultada pela entidade adjudicante, 
através de guias vocais predefinidas e/ou de conversão para voz. 

g) Componente 7: Realização de inquéritos de satisfação da utilização dos serviços do CAT 
da AT via sistema de IVR. 
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4. O presente concurso visa estimular de forma global a qualidade e o rigor do serviço prestado pelo 
adjudicatário à entidade adjudicante, tanto ao nível da prestação, como da gestão funcional e técnica 
do mesmo. 

Cláusula 2.ª 
Disposições e cláusulas que regem o contrato 

1. O contrato a celebrar rege-se: 

a) Pelas suas cláusulas; 

b) Pelo estabelecido nos documentos que dele fazem parte integrante; 

c) Pelo disposto no Código dos Contratos Públicos (CCP) e demais legislação aplicável aos 
contratos de prestação de serviços. 

2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos: 

a) Os suprimentos dos erros e omissões do Caderno de Encargos que possam vir a ser 
identificados pelos concorrentes e/ou júri, desde que esses erros e omissões sejam 
expressamente aceites pelo órgão competente pela decisão de contratar; 

b) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao Caderno de Encargos; 

c) O presente Caderno de Encargos; 

d) A proposta adjudicada; 

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatário. 

3. Em caso de divergência entre os documentos referidos no número anterior, a respetiva prevalência é 
determinada pela ordem pela qual aí são indicados. 

4. Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.°2 e o clausulado do contrato e seus 
anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos, de acordo com o 
disposto no artigo 99º do Código dos Contratos Públicos e aceites pelo adjudicatário nos termos do 
disposto no artigo 101º desse mesmo diploma legal. 

5. Os casos não previstos nos documentos contratuais são resolvidos mediante recurso às normas 
aplicáveis aos casos análogos e, supletivamente, à lei geral. 

Cláusula 3.ª 
Partes contratantes 

As partes contratantes do contrato referido nos Cláusulas anteriores são o Estado, intervindo através da 
Autoridade Tributária e Aduaneira, no documento designada por AT, e o adjudicatário. 

O adjudicatário deve informar a AT das alterações verificadas durante a execução do contrato, referentes: 

a) Aos poderes de representação no contrato de fornecimento celebrado; 

b) Ao nome e denominação social; 

c) Ao endereço ou sede social; 
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d) A quaisquer outros factos que alterem de modo significativo a sua situação. 

Não é permitida a cessão da posição contratual. 

Cláusula 4.ª 
Formação do preço contratual 

1. O preço base do presente procedimento é de € 299.950,00(duzentos e noventa e nove mil novecentos 
e cinquenta euros), montante ao qual acrescerá a importância referente ao IVA à taxa legal em vigor. 

2. Como parâmetros base do presente procedimento importa considerar: 

a. O valor de €33,00 (trinta e três euros) como limite máximo a pagar pelo preço/hora, nos termos da 
cláusula 20.ª do presente CE; 

b. O valor de €282.500,00 (duzentos e oitenta e dois mil e quinhentos euros) como limite máximo do 
preço a pagar pelos serviços de configuração, instalação e desenvolvimento das soluções 
propostas. Este limite não se aplica aos serviços previstos na cláusula 20.ª do presente caderno 
de encargos. 

Nos termos do art.° 47 do CCP, entende-se por Preço Base "o montante máximo que a entidade 
adjudicante se dispõe a pagar pela execução de todas as prestações que constituem o objeto do contrato". 

O preço base indicado no presente procedimento aplica-se ao total do contrato, incluindo a extensão do 
período por 12 meses (36 meses), prevista na cláusula 5ª, ponto 1 do Caderno de Encargos. 

Durante o período contratualizado, o valor da mensalidade corresponderá aos montantes fixos das 
componentes identificadas no objeto, acrescido dos valores variáveis das componentes 2, 3, 6 e 7 
respetivamente, nº agentes, horas de gravação, horas de desenvolvimento para Web Services, e Serviços 
para a realização de inquéritos de satisfação do CAT, cujos montantes serão apurados mensalmente de 
acordo com a efetiva utilização desses serviços, sendo que, em caso algum, o somatório das mensalidades 
durante o período do contrato deverá ultrapassar o preço total da proposta. 

O entendimento de preço anormalmente baixo é feito nos termos do art.º 71 do CCP. 

Pelo fornecimento dos bens e execução dos serviços objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das 
demais obrigações constantes do presente Caderno de Encargos, a entidade adjudicante deve pagar ao 
adjudicatário o preço constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

Cláusula 5.ª 
Vigência do contrato 

1. O contrato tem vigência pelo período de dois anos, sendo prorrogável por mais um período 
consecutivo de 12 meses, totalizando 36 meses. 

2. O contrato poderá ser denunciado com um aviso prévio de 60 dias no mínimo. Caso não haja lugar a 
qualquer notificação, o contrato é prorrogado automaticamente pelo período indicado no ponto 
anterior. 

3. Considera-se, para efeitos de contagem do prazo de vigência, a data de assinatura do contrato. 
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4. Os prazos fixados nos documentos contratuais são contados nos termos do disposto no artigo 471.°do 
CCP. 

 

Secção II – Obrigações Contratuais 

Cláusula 6.ª 
Obrigações do Adjudicatário 

Sem prejuízo de outras obrigações que venham a ser fixadas nas cláusulas contratuais, para o 
adjudicatário decorrem as seguintes obrigações: 

1. Fornecer e instalar a nova infraestrutura técnica de suporte à solução proposta, incluindo os circuitos 
primários (PRI), de acordo com os requisitos e serviços identificados nas Cláusulas Técnicas e 
Funcionais deste Caderno de Encargos, na Secção III - Solução e serviços a contratar, assegurar a 
configuração de todos os serviços e funcionalidades descritas na Secção I – Enquadramento 
Funcional do presente CE, integrando todas as componentes proprietárias da AT que se considerem 
essenciais ao funcionamento da solução, caracterizadas na Secção II daquelas Cláusulas Técnicas 
e Funcionais, dentro do tempo de execução previsto na Cláusula “Prazo de entrega dos serviços”. 

O serviço de VoIP para os terminais do CAT distribuídos geograficamente pelo território nacional é 
suportado pela rede de dados da AT, cujo fornecimento está fora do âmbito do presente 
procedimento. 

2. Na fase inicial do projeto, logo após a adjudicação, em sede de Project Management Office (PMO): 

a) Recolher e reunir toda a informação técnica e funcional, a entregar em formato digital ao 
adjudicante, necessária para assegurar a totalidade das configurações para as fases do projeto 
de migração, instalação, exploração e manutenção. 

b) Configurar a solução em modo de pré-produção para testes e validação de qualidade 

c) Elaborar o plano de migração e assegurar a transição da totalidade dos serviços atualmente 
instalados no CAT da AT, bem como a integração daqueles que serão objeto de novas 
evoluções previstas neste CE. 

Será sempre necessário apresentar um plano de migração das diversas componentes, dado 
que as especificações do atual procedimento introduzem novas funcionalidades, alterações e 
a densificação das condições do serviço atualmente prestado, incluindo a reestruturação das 
atuais guias de IVR. 

3. Na fase de exploração garantir os serviços descritos nas alíneas seguintes da presente cláusula, de 
acordo com os seus termos: 

a) Participar na melhoria contínua da solução de CAT, transmitindo e partilhando conhecimentos 
técnicos aos funcionários da AT. 

b) Propor soluções para a resolução de incongruências detetadas, para uma melhor fluidez no 
desempenho das funções CAT, propondo soluções evolutivas; 
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c) Alertar para as desconformidades detetadas e propor soluções; 

d) Sugerir e criar adaptações no fluxo e distribuição no atendimento CAT, por via dos indicadores 
recolhidos no Call Center Supervisor (CCS); 

e) Acompanhar o desenvolvimento e a implementação de novas aplicações informáticas que 
interatuem com a infraestrutura do CAT; 

f) Assegurar o suporte técnico e operacional ao CAT, bem como executar qualquer configuração 
ou alteração de parametrização que lhe seja solicitada, inclusive ao nível a central PABX Alcatel 
4400 a que está associada no contexto dos serviços agora contratados. 

g) Assegurar em tempo útil todos os pedidos de alteração ao IVR relativos a mudanças de 
horários, mensagens de fecho de serviço e solicitações de criação de novas entradas. O 
calendário associado ao IVR deverá ser ajustado pontualmente (ex.: tolerâncias de ponto) 
mediante as necessidades do contratante, atempadamente comunicadas por este. 

4. Na vertente de tratamento das avarias:  

a) Definir e implementar o modelo para comunicação de avarias e incidentes, identificando um 
serviço com um número para suporte 24x7, onde estes eventos ficarão registados. 

b) Executar qualquer pedido de intervenção ou apoio solicitado pela entidade adjudicante com 
níveis de proficiência elevados; 

c) Prestar todos os esclarecimentos durante a resolução dos incidentes, assim como participar a 
sua finalização com indicação das ações realizadas; 

d) Efetuar o diagnóstico o mais fiavelmente possível dos incidentes reportados, recorrendo, se 
necessário, a um contacto telefónico com os utilizadores/agentes da solução de CAT da AT 
antes de qualquer intervenção local; 

5. Na vertente dos serviços técnicos ao software da central telefónica: 

a) Prestação de serviços de assistência técnica, reparando e colocando os programas com 
anomalia reportada no seu estado de correto funcionamento operacional; 

b) Deverão ser apenas consideradas as configurações e parametrizações que permitam o suporte 
das componentes de software. O suporte ao hardware da central está fora do âmbito do 
presente procedimento; 

c) Concluir as intervenções de manutenção fora de horas, sempre que iniciadas dentro do período 
de funcionamento dos serviços; 

d) Registar e reportar por escrito, em suporte digital, as intervenções efetuadas. 

e) Numa fase inicial, os serviços de configuração devem ser obrigatoriamente On Site. Após a 
entrada em produção, poderá ser avaliada, em sede de PMO, a possibilidade de acesso remoto 
para realização de configurações, diagnóstico e/ou suporte técnico; 

6. No desenvolvimento dos serviços automáticos com autenticação no IVR: 
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a) Dar continuidades e desenvolver os módulos necessários, relativos, entre outros, a reembolsos 
de IRS e/ ou de IVA, que serão alvo de especificações próprias, recorrendo à bolsa de horas de 
desenvolvimento de Web Services (WS) prevista neste procedimento. 

b) Quaisquer outros desenvolvimentos que se considerem necessários mas que estejam fora do 
âmbito desta contratação, serão objeto de proposta específica, cujo valor hora não poderá ser 
superior ao apresentado na proposta. 

c) Neste âmbito, caso não exista, o adjudicatário terá que garantir a transmissão dos dados e a 
respetiva conectividade às plataformas aplicacionais da AT que se encontram sediadas no data 
center da AT no Edifício Satélite, em Lisboa. 

d) Assegurar os ambientes de desenvolvimento, qualidade e produção necessários para os 
serviços de web services (WS) e IVR, de acordo com as melhores práticas na área. Estes 
ambientes poderão ser virtualizados e estar alojados numa mesma máquina física. A 
capacidade necessária em termos de agentes será apenas a suficiente para que estes 
ambientes sejam capazes de suportar todos os testes, num máximo de 10 agentes e 
estritamente durante o período de testes. 

7. Quanto à realização de inquéritos de satisfação da utilização dos serviços do CAT da AT via sistema 
de IVR: 

a) Serviço automatizado de inquéritos; 

b) Utilização do sistema de IVR para a implementação dos inquéritos; 

c) Criar as guias necessárias para realizar as questões dos pontos a avaliar (a definir pela AT;) 

d) Ativar o inquérito sempre que o agente de atendimento do CAT encaminhar a chamada para 
este serviço; 

8. Relativamente à vertente da produção de relatórios de serviço técnico: 

a) Produção de relatórios mensais, que descriminem o número, tipo e estado das intervenções, e 
a indicação do nível de cumprimento dos Service Level Agreement (SLA); 

b)  Colaboração com a AT, no sentido de comunicar as avarias fora da responsabilidade da 
entidade adjudicante para que sejam desencadeados os procedimentos necessários. 

No âmbito do presente procedimento não será necessário considerar a gravação de voz para o serviço de 
atendimento, visto que a AT não está, atualmente, obrigada por Lei a realizar a gravação das chamadas 
recebidas e/ou realizadas. 

Cláusula 7.ª 
Condições de pagamento 

1. O contrato a celebrar pela entidade adjudicante irá observar o valor máximo de despesa que lhe foi 
autorizado. 

2. Não haverá custos adicionais de instalação nem de disponibilização de meios necessários à 
prestação dos serviços a contratar. 
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3. Os pagamentos serão efetuados mensalmente, correspondendo à fração do total a pagar em função 
do nº de meses contratualizados, devendo a respetiva fatura ser entregue até ao dia 5 do mês 
seguinte, acompanhada de todos os justificativos do montante a pagar, e, eventualmente, de nota de 
crédito, observando o disposto no art.º 36.° do CIVA. 

4. A obrigação considera-se vencida com a prestação do serviço correspondente às entregas solicitadas 
e disponibilizadas, vencendo-se a fatura 60 dias após a sua apresentação e receção junto da entidade 
adjudicante. 

5. Para o efeito previsto nos n.ºs anteriores, a fatura deverá discriminar os serviços prestados. 

6. No caso de não cumprimento por parte da entidade adjudicante do estipulado no número anterior, 
incidirão sobre o montante em dívida e durante o tempo em que o atraso se mantiver, juros de mora 
à taxa legal em vigor. 

7. A entidade adjudicante procederá, única e exclusivamente, ao pagamento das entregas dos serviços 
que efetivamente se realizem nos termos constantes da proposta do adjudicatário. 

Cláusula 8.ª 
Deduções nos pagamentos 

A entidade adjudicante deduzirá nos pagamentos a efetuar ao adjudicatário: 

1. As importâncias necessárias ao reembolso dos adiantamentos e à liquidação das sanções que lhe 
tenham sido aplicadas, nos termos deste Caderno de Encargos, 

2. Todas as demais quantias que sejam legalmente exigíveis. 

Cláusula 9.ª 
Prazo de entrega dos serviços 

1. O prazo máximo para a entrega e instalação da solução é a constante da proposta do adjudicatário, 
contado a partir da data de celebração do contrato e não deve ser superior a 45 dias. 

2. O prazo de instalação indicado no ponto anterior só pode ser reavaliado com a equipa da AT 
responsável de gestão do projeto, em sede do PMO, em casos excecionais devidamente justificados. 

Cláusula 10.ª 
Aceitação 

1. Após o ato de entrega de serviços de instalação e configuração da solução na data acordada em sede 
de PMO, a entidade adquirente dispõe de um prazo de 30 dias úteis para procederem à verificação 
das componentes instaladas e em funcionamento, efetuando testes e aferindo da existência de 
eventuais irregularidades. 

2. Com a aceitação da entrega dos serviços, sempre que se aplique, a propriedade do produto daí 
resultante (e.g., guias de voz, aplicação/código usado para o módulo de autenticação, documentação, 
etc.) transita para a entidade adquirente. 
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3. A entidade adjudicante poderá solicitar a colaboração da entidade prestadora de serviços para a 
realização dos testes referidos no número anterior. 

4. A entidade adjudicante deve comunicar à entidade prestadora de serviços todas as irregularidades 
encontradas, sendo que, findo o prazo mencionado no n.°1 deste artigo sem que tenha sido 
comunicada a rejeição dos produtos e/ou serviços, considera-se que há lugar à aceitação definitiva 
dos mesmos. 

5. Caso haja lugar à rejeição de produtos e/ou serviços, será da responsabilidade da entidade 
prestadora de serviços a retificação das anomalias detetadas, bem como todos os encargos que 
advenham dessa situação. 

6. O adjudicatário dispõe de um prazo máximo de 20 dias úteis, a contar da data da comunicação, para 
proceder à reformulação das configurações e dos serviços rejeitados. 

7. O adjudicatário dispõe de um prazo de 3 dias úteis, a contar da comunicação, para suprir as 
deficiências e irregularidades detetadas durante a configuração dos equipamentos e/ou serviços, que 
não impliquem a rejeição das configurações dos equipamentos e/ou serviços. 

8. Todos os encargos com a configuração ou substituição dos produtos rejeitados são da exclusiva 
responsabilidade da entidade fornecedora e/ou prestadora de serviços. 

9. A rejeição dos produtos e/ou serviços disponibilizados nos termos do presente artigo não confere à 
entidade prestadora de serviços o direito a qualquer indemnização. 

10. A rejeição dos produtos serviços por parte da entidade adjudicante, pode conferir-lhe o direito a ser 
indemnizada, pelos custos incorridos e prejuízos comprovadamente sofridos. 

Cláusula 11.ª 
Modificações do contrato 

Quaisquer modificações a introduzir no contrato, no decurso da sua execução, estão sujeitas ao regime 
previsto no Capítulo V, do Título I, da Parte Ill do Código dos Contratos Públicos. 

Cláusula 12.ª 
Condições de revisão do preço 

Não há lugar à revisão de preços durante o prazo de vigência do contrato, nos termos do disposto no artigo 
300.°do Código dos Contratos Públicos. 

Cláusula 13.ª 
Local de entrega e de prestação de serviços 

O local de entrega, instalação e prestação de serviços de assistência é sito na área da Cidade de Lisboa, 
nas instalações da AT sitas na Av. João XXI, n.º 76 e/ou no Edifício Satélite na Av.ª Eng.º Duarte Pacheco 
Nº 28. 
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PARTE II - CLÁUSULAS TÉCNICAS E FUNCIONAIS 

Secção I – Enquadramento Funcional 

Cláusula 14.ª 
Solução atual 

1. O Centro de Atendimento Telefónico da AT (CAT) está disponível para os cidadãos e contribuintes 
através da rede telefónica fixa e móvel, pelo número único nacional: 217 206 707. 

2. O CAT tem o seu centro de gestão operacional e parte do atendimento telefónico instalado na Av. 
João XXI, n.º 76, em Lisboa, possuindo, em diversos pontos do território nacional, postos de 
atendimento descentralizados aptos para o atendimento telefónico. 

3. O centro de gestão operacional do CAT funciona entre as 9h e as 19h dos dias úteis. 

4. O serviço de atendimento telefónico da AT é prestado todos os dias úteis das 09H00 às 19H00, 
ininterruptamente, na opção 1 – Serviços Tributários e das 09H00 às 12H30 e das 14H00 às 17H30, 
na opção 2 – Serviços Aduaneiros e Impostos Especiais de Consumo. Estes horários poderão ser 
alterados em qualquer altura por conveniência de serviço. 

5. A atual estrutura nacional do CAT é composta por 

a) CAT Central – localizado na Av. ª João XXI, Lisboa, com 40 equipamentos disponíveis; 

b) CAT Empresas – faz parte do CAT Central. Encontram-se localizados e distribuídos (com 

telefones IP) por Direções de Finanças da seguinte forma: 

CAT Central Empresas 
Local N.º Postos 

DF Braga 4 
DF Guarda 1 
DF Porto 3 

DF Coimbra 2 
 

c) CAT Permanentes – distribuídos conforme o quadro 1.1, com 92 equipamentos disponíveis 
atualmente (telefones IP) nas Direções de Finanças; 

d) CAT Aduaneiras (Serviços Aduaneiros e Impostos Especiais de Consumo) – com 16 
equipamentos disponíveis (telefones IP) no Edifício do Terreiro do Paço; 

e) CAT Técnicas (Sistemas de Informação / Questões Técnicas do Portal) – localizado com 4 
equipamentos disponíveis (telefones IP).no Edifício Satélite nas Amoreiras; 

6. Em períodos de campanha de IRS, existe um reforço da estrutura permanente através de posições 
de atendimento temporárias assentes numa solução de call center virtual, configurado no IVR em 
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opção específica (uma opção “0” específica para assuntos de IRS), permitindo a integração de 
terminais telefónicos dos Serviços Locais de Finanças no sistema global do CAT. 

Os equipamentos usados nas posições de atendimento temporárias do CAT são suportados por 
terminais telefónicos com ligação à infraestrutura de voz da AT ou, pontualmente, em linhas de rede 
de voz. Cada um dos terminais tem atribuído um número direto (DDI), a usar na plataforma do call 
center virtual do operador para a implementação do serviço, gestão e encaminhamento das 
chamadas. 

Os equipamentos dos locais identificados estão assentes na rede de comunicações da AT e não estão 
no âmbito do suporte do presente procedimento. 

7. O quadro que a seguir se apresenta resume a distribuição do nº de consolas permanentes por local 
(distrito): 

Distrito Nº de 
Consolas 

DF Angra do Heroísmo 2 
DF Aveiro 6 
DF Beja 4 
DF Braga 2 
DF Bragança 2 
DF Castelo Branco 13 
DF Coimbra 12 
DF Évora 6 
DF Faro 4 
DF Guarda 2 
DF Leiria 2 
DF Lisboa 4 
DF Portalegre 2 
DF Ponta Delgada 1 
DF Porto 4 
DF Santarém 9 
DF Setúbal 2 
DF Viana do Castelo 2 
DF Vila Real 7 
DF Viseu 6 

Total: 20 Total: 92 
 

Quadro 2.1 – Distribuição do nº de consolas por local. 
 

8. Para uma melhor noção do volume de chamadas processadas, é dada no Quadro 2.2 uma perspetiva 
do tráfego desde a implementação do CAT, incluindo o número de chamadas recebidas e atendidas, 
bem como as respetivas taxas de eficiência: 
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  Recebidas Dissuadidas Entradas Abandonos Servidas Eficiência 
2006 488.423 188.575 299.848 142.415 157.433 32% 

2007 1.016.966 485.649 531.317 276.241 255.076 25% 
2008 1.100.906 449.984 650.922 268.998 381.924 35% 

2009 1.479.697 747.290 732.407 271.991 460.416 31% 
2010 1.130.532 184.519 946.013 235.696 710.317 63% 

2011 1.157.160 45.238 1.111.922 133.151 978.771 85% 

2012 1.647.377 122.010 1.525.367 297.911 1.227.456 75% 
2013 2.312.170 248.145 2.064.025 396.751 1.667.274 72% 

2014 1.751.650 53.736 1.697.914 159.835 1.538.079 88% 
2015 1.895.012 126.954 1.768.058 323.541 1.444.517 76% 

2016 1.865.637 186.728 1.678.909 332.473 1.346.436 72% 
2017 1.570.783 20.950 1.549.833 259.133 1.290.700 73% 

2018 1.768.673 49.908 1.718.765 312.114 1.406.651 80% 

Total 19.184.986 2.909.686 16.275.300 3.410.250 12.865.050 - 
 

Quadro 2.2 – Número de chamadas recebidas e atendidas pelo CAT. 
 

9. A linha de atendimento do nº 217 206 707 é suportada por um sistema de IVR, alojado na nuvem ou, 
por outras palavras, no centro de dados do prestador do serviço, com as opções interativas de 
resposta às guias de voz com a configuração hierárquica apresentada nas figuras seguintes (Figura 
2.1 e Figura 2.2). 

10. A distribuição percentual, aproximada e sujeita a variação, das chamadas recebidas, por rede de 
origem, é a seguinte: 52% da rede fixa; 45% da rede móvel; 3% internacionais. O número aproximado 
de chamadas no IVR ronda as 2.300.000 chamadas anualmente. 

11. O sistema é ainda suportado por guias vocais pré-gravadas que dão suporte às filas de espera do 
IVR, de acordo com a estrutura de opções da figura abaixo. 
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OPÇÃO 1 – Serviços Tributários 

 
Figura 2.1 – Opção 1 do IVR de Serviços tributários. 

 
12. O IVR da AT assegura igualmente, nas subopções “6.2 - Registo da Prestação de Contas” e “6.3 - 

Anexos R,S e T”, o reencaminhamento de chamadas para outras entidades encarregues da prestação 
de informações com elas relacionadas, no âmbito das suas competências (IRN, INE e Banco de 
Portugal). Nestes casos, o número de atendimento (217 206 707) apena serve de plataforma para 
reencaminhamento dessas chamadas, conforme é visível na opção “6 –IES” da árvore de IVR. 

13. Para os serviços aduaneiros existe também uma estrutura de IVR conforme figura abaixo, igualmente 
acedida através do número único. 
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OPÇÃO 2 – Serviços Aduaneiros e Impostos Especiais sobre o Consumo 

 
Figura 2.2 – Opção 2 do IVR de Serviços Aduaneiros. 

 
14. O CAT tem a sua capacidade instalada para receber essencialmente chamadas Inbound, mas 

encontra-se igualmente preparado para efetuar chamadas Outbound, em situações de campanhas 
específicas junto dos contribuintes. 

15. O sistema de atendimento é suportado por uma central telefónica PaBX Alcatel 4400, ligada à rede 
do operador por 6 circuitos PRI, logo, com 180 linhas afetas ao serviço do CAT. Esta central telefónica 
é a mesma que serve as extensões internas existentes no edifício acima indicado. Atualmente, esta 
central não suporte o protocolo SIP, pelo que não aceita ligações via Trunk SIP. 

16. A atual estrutura possui 180 equipamentos telefónicos dos modelos Telefones Alcatel modelo 4035 e 
Telefones Alcatel Touch 4038 (telefones IP), munidos de auriculares (headsets). 

17. A solução de postos de atendimentos virtual faz uso dos telefones analógicos Alcatel Audience 12, 
ou similar, que se encontram instalados nos Serviços de Finanças. 
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18. A gestão da central telefónica é efetuada pelo sistema CCS da Alcatel que permite as seguintes 
funcionalidades 

• Supervisionar a atividade dos agentes  

• Obtenção de reports variados 

• Obter informação de gestão 

• Criação de skills para os atendedores 

• Introduzir guias vocais nas filas de espera 

• Elaboração de mapas estatísticos (diários, mensais, etc.); 

• Acompanhamento estatístico de evolução das taxas de eficiência; 

• Elaboração de relatórios mensais da análise apurada; 

• Supervisionar o fluxo de distribuição das filas de espera no CCS; 

19. A sala do CAT central possui 4 “wall boards”, ferramenta essencial para divulgação do estado das 
filas de espera em tempo real, bem como do fluxo de chamadas e demais informação. 

20. A gestão interna de clientes é efetuada na plataforma de Costumer Relationship Management (CRM) 
da Oracle, o Siebel, para registo das interações de negócio. 

21. O CAT disponibiliza um serviço especial de atendimento aos cidadãos nacionais com surdez, através 
de um acordo estabelecido com a plataforma SERVIIN. Esta informação é dada a título informativo, 
não sendo necessário fazer qualquer integração com esta plataforma, embora assegurando a atual 
configuração e funcionamento dos postos de atendimento associados à receção e tratamento das 
chamadas entre o CAT e aquela plataforma. (Atualmente, o atendimento deste serviço passa pela 
plataforma do CCS para a gestão de chamadas, com DDI próprio, piloto estatístico independente, 
sala espera e skills atribuídos.) 

22. O CAT dispõe ainda um serviço de apoio aos Espaços do Cidadão geridos pela AMA, I.P., no âmbito 
da presença da AT naqueles espaços. Atualmente, o atendimento deste serviço passa pela 
plataforma do CCS para a gestão de chamadas, com DDI próprio, piloto estatístico independente, 
sala espera e skills atribuídos 

23. Existe igualmente um serviço de outbound, prestado pelo CAT e que passa pela plataforma do CCS 
para gestão de chamadas, com DDI próprio, piloto estatístico independente, sala espera e grupo de 
processamento (PG) atribuído. 

24. O CAT possui atendimento de 2.ª linha especializada de apoio interno dividida por áreas de imposto, 
com DDI´s próprios, pilotos estatísticos independentes, sala espera, skills atribuídos e grupo de 
processamento (PG) único. Estas linhas de apoio de 2.ª linha (ISP, ISV, IRC, IVA, Portal, Línguas, 
IEC´s e outras) permitem a transferência de chamadas entre operadores de 1.ª linha e 2.ª linha, 
pedido de consulta, tendo ainda possibilidade de realizar conference calls. 

25. A AT utiliza no sistema de atendimento do CAT a autenticação segura nas interações telefónicas com 
os agentes de atendimento, instrumento este que tem contribuído para melhorar significativamente o 
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serviço prestado aos contribuintes e operadores económicos, permitindo reduzir os custos de 
cumprimento das obrigações. 

26. No presente, integram com o IVR de suporte ao CAT dois módulos de atendimento automático a 
funcionar em regime de 24x7, um para o “IRS - Reembolsos”, e outro para o “IVA – Reembolsos”. 
Esta solução é suportada em tecnologia que recorre a web services e está alojada no data center de 
um operador de telecomunicações. 

27. A AT possui um serviço 24x7 de “guias de transporte”, com IVR e DDI próprios (210 493 950). Esta 
informação é dada a título meramente informativo, pois este serviço não está, de momento, integrado 
no IVR da plataforma do CAT. 

Cláusula 15.ª 
Evolução funcional 

1. No novo modelo do CAT, a AT pretende reunir e centralizar nos polos distritais os equipamentos e 
recursos necessários ao funcionamento do CAT, deixando de existir postos periféricos. 

2. Na ausência de espaço ou por gestão própria da DF, poderá reunir condições num serviço de finanças 
com dimensão suficiente. 

3. A criação de Polos de Atendimento Telefónico de dimensão adequada, com os respetivos 
coordenadores que dependeriam, em termos de gestão, apoio e divulgação de informação, da 
estrutura do CAT Central. Esses polos terão aproximadamente 10 postos de atendedores mais 1 posto 
para o coordenador da sala. 

4. Esta concentração permitirá uma melhor coordenação do atendimento telefónico, uma melhor difusão 
da informação relevante por toda a estrutura de atendimento, uma melhor uniformização das respostas 
e uma maior coesão de todo o grupo CAT. 

5. A disponibilização de novas valências no CAT, como a introdução de níveis de segurança que 
permitam assegurar um atendimento em ambiente seguro, com garantia de identidade dos 
interlocutores e salvaguarda do dever de sigilo fiscal, revela-se determinante para assegurar um nível 
de atendimento telefónico que dispense o atendimento presencial. 

6. O CAT pretende implementar serviços adicionais de atendimento telefónico automático 24X7, à 
semelhança dos já existentes, disponíveis após autenticação segura, através da indicação do número 
de identificação fiscal e de um código de acesso telefónico obtido após acesso no Portal das Finanças. 

7. A AT dispõe de uma solução de CRM (Oracle Siebel), que poderá vir a ser integrada com o sistema 
de atendimento telefónico automático. A solução a implementar pelo adjudicatário deverá ter 
capacidade para integrar com a plataforma Genesys, o que permite a interligação com a aplicação de 
CRM da organização. Deste ponto resultará apenas um requisito de compatibilidade, mas a integração 
com estas soluções está fora do âmbito do procedimento. 

8. Está prevista a disponibilização de um número de acesso ao CAT reservado apenas para as, o qual 
será encaminhado para um DDI específico, o qual não passará pelo IVR. 

9. Está prevista a disponibilização de um número de acesso ao CAT reservado a residentes no território 
português que desempenhem funções no estrangeiro ou em comissões de caráter público, ao serviço 
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do Estado (funcionários de embaixadas, missões diplomáticas, consulados nacionais, do AICEP e do 
Instituto Camões), o qual será encaminhado para DDI(s) específico(s), não passará pelo IVR, mas 
assenta na plataforma do CCS. 

Esta informação tem cariz informativo. As evoluções previstas têm requisitos que já estão vertidos no CE. 
A logística que lhes estará eventualmente associada será da responsabilidade da AT. 

O suporte dos terminais está igualmente fora do âmbito do presente procedimento. 

 

Secção II – Enquadramento Técnico 

Cláusula 16.ª 
Infraestrutura da Solução atual 

A infraestrutura tecnológica que suporta o Centro de Atendimento Telefónico (CAT) da AT é composta 
pelos componentes. 

1. Circuitos de acesso à rede telefónica pública (Public Switched Telephone Network - PSTN): 

a) Ligação suportada em 8 circuitos PRI (2 Mbps, 30+2 canais de 64 Kbps). 

2. Serviço de CAT Virtual (call center virtual): 

a) Solução atualmente suportada em tecnologia contratada a um operador de telecomunicações 
e alojada no seu data center; 

b) Serviço de cariz temporário que permite dar resposta ao elevado volume de chamadas que se 
processam durante o período das campanhas sazonais (e.g., IRS); 

c) Este serviço possibilita a ligação de vários terminais telefónicos da AT ao sistema de IVR, que 
estão dispersos geograficamente pelo território nacional, permitindo o aumento temporário do 
número de agentes adstritos ao serviço de CAT; 

d) Qualquer telefone com um DDI associado pode ser adicionado e configurado no sistema; 

e) O registo do agente é feito via Web na plataforma do Operador e validado de acordo com o 
perfil do utilizador na AD. 

3. Serviço de IVR 

a) A solução de IVR está instalada na nuvem do atual prestador deste serviço; 

b) O atendimento do CAT está estruturado de acordo com os principais serviços tributários 
prestados telefonicamente pela AT ao contribuinte, conforme a descrição funcional atrás 
indicada. 

4. Número de acesso: 

a) Número nacional único da gama “21”: 217 206 707. 

b) Este número fixo suporta chamadas telefónicas com origem a partir do estrangeiro. 
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5. Central telefónica do edifício do IVA localizado na Av. João XXI: 

a) PaBX Alcatel modelo 4400; 

b) Permite ligação às restantes extensões da rede telefónica da AT; 

c) Adaptada com as cartas necessárias para prestar o serviço do CAT; 

d) Call Center Supervision (CCS) – Aplicação de gestão centralizada de monitorização e análise 
estatística: 

i. Relatórios padrão e personalizáveis; 

ii. Informação disponibilizada em Wall Boards; 

iii. Configuração: 

i. Pilotos: 44; 

ii. Filas: 43; 

iii. Grupos de processamento: 23; 

iv. Utilizadores: 539; 

• Ao momento, existem 386 agentes com licença CAT; 

v. Postos de atendimento: 167. 

e) Telefones: 

i. Marca: Alcatel 

ii. Modelos: IP Touch 4038; Reflexes Advanced 4035. 

Os telefones dos modelos 4035 e 4038 estão assignados às posições de atendimento permanente do 
CAT. O fornecimento dos headsets não está no âmbito do contrato a realizar. 
É de observar que os 167 postos de atendimento referidos acima estão assentes na plataforma do CAT 
permanente da AT, não estando associados ao call center virtual, pelo que não carecem de qualquer tipo 
de licenciamento de agente no âmbito deste procedimento. 
Os PC’s associados aos postos de atendimento não estão no âmbito da manutenção a contratualizar. 
 
Na Figura 2.3 é apresentada uma representação esquemática da infraestrutura do CAT que integra 
algumas das características da solução de voz acima descritas. 
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 Figura 2.3 – Esquema da infraestrutura tecnológica do CAT. 

Cláusula 17.ª 
Características da central telefónica e equipamentos de voz 

1. Os equipamentos terminais e as versões de software da Central Alcatel 4400estão abaixo indicadas: 

Tipo Descrição (Marca e Modelo) Qtd. 

Central PABX 

Alcatel 4400 
R9.0-h1.301-37-pt-c0 
Business identification: R9.0 
Release: Delivery h1.301, ACD Version release: 8 

1 

Telefones Digitais Alcatel modelo 4035 e Alcatel IP Touch modelo 4038 180 
Telefones Analógicos Alcatel Audience 12 / Temporis 300  150 

Tabela 2.1 – Marcas e modelos dos equipamentos adstritos ao CAT. 

2. Os requisitos técnicos e as configurações da solução devem assegurar integral compatibilidade com 
o parque de centrais telefónicas e terminais de atendimento já instalados na AT, que são identificados 
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e descritos na tabela abaixo, mesmo em caso de alguma solução com tecnologia, a qual será sempre 
objeto de prévia validação técnica. 

3. A manutenção da central PABX da Alcatel está fora do âmbito, devendo apenas ser considerada a 
manutenção do software CCS da central e dos dashboards de monitorização/supervisão. 

4. Os telefones, incluindo os modelos analógicos Audience 12 e Temporis 300, estão fora do âmbito do 
suporte previsto por este procedimento. 

Cláusula 18.ª 
Características do software CCS 

O CCS está integrado com a central PABX Alcatel 4400 utilizada pelo CAT e é utilizado pelos supervisores 
do CAT Central na gestão de operações, caracterizando-se pelas seguintes funcionalidades e 
características: 

• Instalado em 3 postos de supervisores do sistema; 

• Permitir disponibilizar relatórios de todos as chamadas realizadas (inbound e outbound); 

• Definição de parâmetros ACD; 

• Configuração do sistema; 

• Supervisão em tempo real do fluxo de tráfego (feixes, pilotos, filas de espera, grupos de 
processamento, agentes); 

• Atribuição de agentes aos grupos de processamento; 

• Reconfiguração ativada por calendário; 

• Cálculo dos níveis de serviço; 

• Gestão de alarmes por ultrapassagem dos limiares definidos; 

• Produção e visualização de estatísticas off-line (Excel); 

• Disponibilizar relatórios de todos as chamadas realizadas. 

 

Secção III – Solução e serviços a Contratar 

Cláusula 19.ª 
Solução de IVR 

1. A solução de IVR a fornecer deve assegurar as atuais funcionalidades do serviço do CAT, incluindo o 
encaminhamento automático de chamadas para os pilotos através de guias vocais disponibilizadas na 
escolha das opções de serviço. 

2. Deverá ter igualmente as seguintes características: 
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• Estar assente numa plataforma do operador; 

• Estar dotada de capacidade de processamento para as chamadas encaminhadas a partir do número 
de acesso; 

• Assegurar o reconhecimento de DTMF. 

• A interação via telefónica poderá despoletar, em alguns casos, uma comunicação via WS com os 
servidores da AT e daí resultar uma resposta. Nesses casos, haverá necessidade de conversão de 
text to speech (TTS); 

• Permitir que as guias vocais possam ser ativadas em tempo real, sem quebra de serviço. 

3. Tendo presente o prazo previsto para a entrega dos serviços, a gravação inicial das guias vocais e a 
construção da “árvore de IVR”, tal como se encontra descrita no “Enquadramento Funcional” deverá 
ser desencadeada nas primeiras fase dos trabalhos por forma a poder ser testada e validada em tempo 
útil.  

4. Durante o período de contrato deverão estar assegurados os serviços de gravação prévia de guias 
vocais, na decorrentes de necessidades específicas da entidade adjudicante, devendo a proposta 
contemplar uma utilização de recursos técnicos para gravação de 10 horas. 

Será necessário disponibilizar os meios técnicos para executar e colocar em produção, com qualidade 
equivalente à dos padrões atuais dos demais call centers de dimensão nacional, as gravações de voz 
para as guias vocais indispensáveis para suportar a configuração inicial e possíveis alterações 
posteriores da árvore de IVR, incluindo as guias de espera da central PABX. 

5. Caso estas se venham a revelar insuficiente face às necessidades de gravação de guias durante o 
período do contrato, poderá haver lugar a contratação complementar de acordo com o valor hora que 
deverá ser apresentado na proposta. 

6. As alterações à “árvore” de IVR deverão ser asseguradas de acordo com o definido nos níveis de 
serviço. 

7. As chamadas geridas pelo IVR deverão ser encaminhadas para os respetivos pilotos criados na central 
telefónica, cuja informação será fornecida ao adjudicatário em sede de PMO. 

8. Os requisitos técnicos e as configurações da solução devem assegurar integral compatibilidade com o 
parque de centrais telefónicas e terminais de atendimento já instalados na AT, identificados e descritos 
na tabela da cláusula 17ª, mesmo em caso de alguma evolução da solução ou alteração da sua 
tecnologia, a qual será sempre objeto de prévia validação técnica pela AT. 

Cláusula 20.ª 
Autenticação e Serviços Automáticos 

1. A AT disponibilizará as especificações de Web Services (WS) para a implementação do serviço de 
autenticação no IVR, cabendo ao adjudicatário desenvolver na sua infraestrutura as configurações 
necessárias à disponibilização do serviço no IVR, no âmbito de opções de resposta automática 24X7. 

Na fase inicial de projeto, em sede de PMO, será disponibilizada informação adicional sobre os 
parâmetros dos WS. 
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2. Caso se venha a verificar a necessidade de desenvolvimento de módulos necessários ao tratamento 
de ficheiros e/ou ao acesso da informação a prestar no âmbito das opções de resposta automática 
(e.g., IRS, IVA, IMI), cujas especificações não são conhecidas à data, far-se-á recurso à bolsa de horas 
de desenvolvimento previstas para este fim, de acordo com a proposta adjudicada. 

3. O adjudicatário deverá apresentar o custo Homem/hora (H/h) considerado para a bolsa de horas do 
ponto anterior desta cláusula, cujo valor não poderá ser excedido caso haja necessidade de 
desenvolvimentos adicionais para serviços idênticos àqueles previstos no ponto anterior. 

4. O adjudicatário, observado o preço/hora proposto, deve apresentar um ou dois orçamentos para cada 
desenvolvimento de módulos adicionais que lhe for solicitado, podendo ser adaptado ou ajustado pela 
entidade adjudicante de acordo com as suas conveniências.  

Cláusula 21.ª 
Acesso aos Web Services 

O acesso aos WS da solução de autenticação será realizado através dos equipamentos de comunicações 
instalados no centro de processamento de dados (CPD) da AT, sobre uma ligação VPN IP Sec sobre a< 
internet, para interligação do centro de dados do adjudicatário ao CPD da entidade adjudicante. 

O fornecimento do acesso à internet está fora do âmbito do presente procedimento. 

O acesso aos WS será ainda feito através da rede da AT de acordo com os requisitos técnicos e as 
políticas de segurança da AT. 

Cláusula 22.ª 
Circuitos e Números de Acesso ao CAT 

O adjudicatário deverá assegurar a instalação e a manutenção de 8 circuitos primários (PRI) de acesso à 
rede PSTN para ligação à central telefónica do CAT, instalada no edifício da AT da Av. João XXI em Lisboa, 
parametrizada de modo a assegurar o seu integral funcionamento, bem como da solução a instalar. 

O adjudicatário deverá ainda assegurar a instalação e/ou a continuidade do funcionamento dos seguintes 
serviços: 

1. Números de acesso ao CAT a disponibilizar ao Cidadão: 

a) Disponibilização de numeração telefónica da rede pública nacional, através do número 
217 206 707, para divulgação pública e que suporte as mesmas funcionalidades de 
acesso de uma rede inteligente de operador. Este número da gama 21 deverá ainda 
suportar chamadas realizadas com origem em redes de comunicações de voz de 
operadores do estrangeiro. Garantir a sua portabilidade; 

b) Assegurar a reserva e portabilidade do número único 707 206 707 (apenas para garantir 
que o mesmo não será disponibilizado pelo operador incumbente para outra entidade ou 
serviço, durante um período de tempo necessário para que deixe de ser reconhecido pelo 
público com sendo o contacto do CAT da AT). 

2. Manutenção e portabilidade dos DDIs dos atuais circuitos PRI de acesso à rede PSTN do operador e 
instalados na central telefónica do CAT. 
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3. A infraestrutura do operador não deverá constituir limitação para o encaminhamento das chamadas 
recebidas através daqueles números para a plataforma de IVR alojada na cloud do adjudicatário, 
devendo ser dimensionada dinamicamente para poder suportar o fluxo da totalidade das chamadas 
recebidas. 

Cláusula 23.ª 
Serviços de inquéritos de satisfação 

Os inquéritos à satisfação constituem uma ferramenta de avaliação da qualidade do atendimento 
percecionada pelos utilizadores do CAT, condição necessária para efetuar uma melhoria contínua do 
serviço de atendimento telefónico da AT, promovendo iniciativas que tenham como objetivo o aumento de 
satisfação dos cidadãos. 

Pretende-se com a implementação deste serviço avaliar o grau de satisfação dos utilizadores do CAT. A 
solução assentará na realização de um questionário, com um máximo de 6 questões, desencadeadas pelo 
sistema de IVR. 

A realização deste questionário poderá ser de caráter permanente, aleatório ou temporário, no âmbito de 
campanhas específicas e do atendimento de apoio e esclarecimentos que daí resulte. 

A sua disponibilização ao utilizador será feita pelo agente de atendimento no final de cada chamada, ou 
de forma automatizada e aleatória, após o final da chamada. 

Dependendo da solução preconizada para o IVR, assim deverá ser proposto o modelo para o 
funcionamento do inquérito. 

O inquérito deverá ser feito em contexto automatizado no IVR, libertando o operador para receber novas 
chamadas. A chamada de encaminhamento para o sistema de inquérito não deverá apresentar custos 
acrescidos de comunicações para a AT que, no caso de existirem, deverão estar incluídos no valor da 
proposta a apresentar pelo adjudicatário. 

A recolha de dados deverá ser feita numa BD relacional de onde seja possível extrair informação para 
posterior estudo, a realizar com uma aplicação de análise estatística da AT. 

A estrutura de dados deverá conter obrigatoriamente as seguintes variáveis: 

1. Tabela com os seguintes campos: 

a. Chave única; 

b. Data e hora da chamada; 

c. Piloto da chamada; 

d. Identificação do agente do atendimento; 

e. Identificação do chamador, quando disponível; 

f. Campos específicos das respostas ao questionário. 

A solução deverá permitir que o inquérito possa decorrer em apenas determinadas horas do dia e/ou em 
determinados dias e horários específicos a definir. 
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Independente do assunto escolhido inicialmente pelo utilizador, o questionário será único e de cariz 
genérico. 

Cláusula 24.ª 
Serviço de Call Center virtual 

A solução deverá preconizar um call center virtual que, fazendo uso de toda a infraestrutura de voz do 
adjudicatário, permita a utilização dos equipamentos terminais para a criação de posições de atendimento 
que integrem o CAT e a solução global de IVR, permitindo expandir o número de agentes. O serviço 
disponibilizado por esta solução pressupõe as seguintes características: 

1. Plataforma alojada na cloud do adjudicatário. 

2. Disponibilização da plataforma online para carregamento e validação dos DDI atribuídos aos telefones 
que passam a fazer parte do sistema de IVR e do CAT. 

3. As chamadas devem ser atendidas nos atuais dispositivos telefónicos da AT que disponham de 
número direto (DDI), não podendo ser atendidas em softphones, pois este tipo de terminais não existe 
no atual ambiente de comunicações de voz da AT para o CAT. 

4. Possibilitar a ligação a qualquer número das redes nacionais e a qualquer tipo de terminal, 
independentemente da sua localização geográfica dentro do território nacional. 

5. O custo do serviço e das chamadas para as redes fixas nacionais inerente à prestação do serviço 
(como, por exemplo, as ligações de voz entre a plataforma de call center virtual do adjudicatário e os 
terminais da entidade adjudicante agregados ao mesmo) deverá estar abrangido no valor da proposta 
do adjudicatário. 

6. A solução deve incluir todas as licenças necessárias para suportar até um máximo de 100 postos (e 
respetivos DDIs) configurados em simultâneo. Só serão faturadas as licenças que forem efetivamente 
usadas no período de cada mês (devendo ser apresentado na proposta o custo unitário de licença 
por posto). 

O dimensionamento de capacidade acautela um eventual crescimento, numa visão que perspetiva 
uma progressiva maior procura dos serviços de atendimento do CAT. Importa reter que, nos picos de 
utilização que decorrem aquando das campanhas de IRS, a experiência passada revela que a média 
de utilização nesse período se tenha cingido a uma necessidade efetiva de 80 postos, apenas para 
inbound, num período limitado de tempo, habitualmente de 3 meses, sendo certo que apenas nesse 
período se poderá eventualmente, atingir aquele limite máximo. 

7. A utilização será feita essencialmente para postos de inbound, podendo existir, pontualmente, 
situações de necessidade de recurso a chamadas outbound, limitadas no tempo e restritas a um 
número limitado de postos. 

8. A monitorização do serviço e da gestão das chamadas deverá ser igualmente assegurada na solução 
proposta, sendo disponibilizada através do acesso a um dashboard a apresentar, configurado na 
plataforma do adjudicatário. 
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Cláusula 25.ª 
Solução de supervisão e monitorização 

A ferramenta de supervisão, monitorização, medição e análise do tráfego das chamadas de voz em 
inbound e outbound é essencial para suportar e gerir o CAT, face ao elevado número de chamadas 
processadas e à necessidade de gerir adequadamente os recursos existentes, consoante as campanhas 
em vigor. Nesse sentido, a atual aplicação de CCS é uma das componentes fundamentais da solução de 
gestão do CAT e o suporte no âmbito do serviço a prestar. 

É objeto desta contratação a conceção e a implementação de um dashboard a partir dos dados estatísticos 
do CCS, a projetar em ecrãs LCD a fornecer pela AT. O modelo e parâmetros a incluir nesta solução de 
supervisão e monitorização serão acordados em sede de PMO. 

Os dados a disponibilizar, devem garantir a continuidade da informação já hoje recolhida e cumprir os 
termos das cláusulas técnicas e funcionais da “Solução atual”, nomeadamente as estatísticas do tráfego 
de atendimento e níveis de serviço dos agentes do CAT. 

Cláusula 26.ª 
Configuração dos serviços 

O fornecedor deve garantir que os serviços de configuração são executados por técnicos seniores 
habilitados pelos fabricantes dos equipamentos que compõe a infraestrutura tecnológica do CAT, incluindo 
as componentes instaladas on premises e on the cloud do adjudicatário. 

Nas configurações estão incluídas a criação de pilotos, grupos de processamento, associação de agentes 
aos pilotos, parametrização das filas de espera, CCS, dashboard, IVR e telefones. 

Estão ainda previstas todas as configurações da solução de call center virtual alojada na nuvem do 
adjudicatário, sem qualquer custo adicional para a entidade adjudicante. 

Todas as configurações devem obedecer aos atuais parâmetros da solução, sem que ocorra disrupção do 
serviço de atendimento. Para tal, as operações de migração devem ocorrer fora dos períodos de 
funcionamento do CAT. 

Cláusula 27.ª 
Transição e entrada em exploração de serviços 

Após a adjudicação deverá ser aprovado em sede de PMO um plano de transição tendente à 
implementação plena dos serviços. 

Para tal, o adjudicatário deverá propor para apreciação e aprovação da entidade adjudicante um plano 
para a instalação e configuração dos meios, para que, em paralelo com a solução atual, seja possível 
configurar, testar e validar todos os serviços em modo de pré-produção. 

A transição terá de ser asseguradas sem interrupção dos serviços do CAT, exceto durante o período 
previsto de portabilidade do atual número de acesso. 

Nesta proposta deverão ser identificadas diferentes fases de trabalho concorrenciais no tempo, por forma 
a ser cumprido o prazo de entrega dos serviços, de acordo com as várias componentes do objeto do 
procedimento. 
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Nesta lógica, a instalação das componentes de acessos e conectividade deverão ser imediatamente 
desencadeadas logo após a assinatura do contrato, integrando a primeira fase da transição. 

Deverá ser igualmente prevista num primeiro instante a gravação das guias vocais e a implementação da 
“árvore do IVR” por forma a não comprometer os prazos para testes e validação. 

Cláusula 28.ª 
PMO e Gestor técnico 

Após a outorga do contrato deverá ser definido entre ambas as partes um modelo de PMO, gerido pela 
entidade adjudicante, que identificará os intervenientes de cada entidade que ficarão responsáveis pela 
implementação da solução e pelo seu acompanhamento. 

Em sede deste PMO serão analisadas todas as questões funcionais, técnicas e operacionais que, não 
estando previstas no presente documento, exijam decisões tendentes a assegurar o adequado 
funcionamento do CAT. 

Neste contexto o adjudicatário deverá definir um gestor técnico dedicado ao CAT, disponibilizando um 
conjunto de contactos diretos (e-mail, telefone fixo e telemóvel), que permitirá a articulação e rápida 
resolução de todos os incidentes críticos que venham a necessitar deste nível de intervenção. 

Cláusula 29.ª 
Formação 

O fornecedor deve prever na sua proposta um módulo de formação inicial para a equipa de gestão central 
do CAT, visando transmitir conhecimentos sobre a administração e gestão da solução, dotando-a de 
autonomia para a sua exploração diária. 

Esta formação deverá abranger todas as componentes identificadas no objeto do presente procedimento, 
bem como outras que o adjudicatário considere relevantes para a correta compreensão da solução a 
implementar. 

A formação será realizada nas instalações da AT e focará as áreas que estão previstas no âmbito do 
presente CE, concretizando-se de um modo adaptado à realidade da AT. 

Esta formação deverá compreender um volume mínimo de 30 horas e para um número de participantes 
de 6 a 10 pessoas. 

Cláusula 30.ª 
Modelo de prestação da garantia 

O adjudicatário deve garantir o total e correto funcionamento dos serviços fornecidos, pelo período 
contratual, contra quaisquer deficiências ou desconformidades com as exigências legais e com as 
características e especificações técnicas, nos termos do disposto no CCP e demais legislação que 
disciplina os aspetos relativos à aquisição de bens e serviços  

Para efeitos do número anterior, o prazo de garantia a considerar será o da proposta do adjudicatário, 
devendo ser no mínimo igual ao período contratual. 
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Além das condições gerais da garantia de serviço, considera-se como estando abrangido nos termos da 
garantia, dentro do SLA definido para cada componente, as seguintes condições: 

a) A prestação da garantia deve ocorrer dentro do horário normal de funcionamento (das 9 
horas e as 19 horas) nas instalações do adjudicante onde estão instalados os meios, salvo 
quando algum tipo de assistência seja recomendável realizar-se nas instalações do 
adjudicatário; 

b) A prestação da garantia, quando solicitada, não tem custos adicionais para a entidade 
adjudicante. 

 

Secção IV – Níveis de Serviço e Penalidades 

Cláusula 30.ª 
Níveis de serviço 

Os serviços a fornecer deverão ter agregados tempos de resposta a avarias e a pedidos de alteração, 
obedecendo aos seguintes níveis de serviço ou Service Level Agreement (SLA) para cada uma das 
componentes de suporte ao funcionamento do CAT que são objeto do presente CE: 

1. Componente 1 – Circuitos de acesso (PRI) à rede telefónica do operador: 

a) Avarias: SLA de 24x7x4; 

2. Componente 2 –Serviço de call center virtual: 

a) Avarias: SLA de 24x7x4; 

b) Alterações: SLA de NBD (Next Business Day), após a solicitação. 

3. Componente 3: Sistema de IVR alojado na cloud do adjudicatário: 

a) Avarias: SLA de 24x7x4; 

b) Alterações: SLA de NBD, após a solicitação. 

c) Gravação e aplicação de guias vocais: SLA de NBD, após a solicitação. 

4. Componente 4: Número de acesso (217 206 707): 

a) Avarias: SLA de 24x7x4; 

5. Componente 5: Serviços de manutenção técnica da central telefónica de operação do CAT, incluindo 
configuração do Call Center Supervisor (CCS)e solução de dashboard: 

a) Avarias: SLA de24x7x4; 

b) Alterações CCS e dasboard: SLA de NBD. 

6. Componente 6: Serviços de resposta automática no IVR, com autenticação prévia através de código 
de acesso telefónico: 
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a) Avarias: SLA de 24x7x4; 

b) Alterações: SLA de NBD, após a solicitação; 

c) Gravação e aplicação de guias vocais: SLA de 24x7x8, após a solicitação 

7. Componente 7 – Inquéritos de satisfação da utilização dos serviços do CAT via sistema de IVR: 

a) Avarias: SLA de 24x7x4; 

b) Alterações: SLA de NBD, após a solicitação. 

Qualquer alteração pontual decorrente de uma urgência de negócio da entidade adjudicante que exija 
níveis de serviço inferiores aos acima expostos, será objeto de articulação com o Gestor Técnico do projeto 
e definido pelo adjudicatário. 

Estas alterações serão inerentes apenas ao sistema do CAT e decorrem de diretivas legais e fiscais. Face 
à experiência anterior, as alterações espectáveis são as seguintes: Componente 3 (IVR), média mensal 
de 3; Componente 5 (CCS), média mensal de 3. 

A entidade adjudicante deverá ainda assegurar, sem custos adicionais, os níveis de serviço em relação ao 
suporte dos serviços objeto do presente procedimento, garantindo: 

a) Controlo e monitorização da qualidade dos serviços; 

b) Mecanismos de validação da entrega dos serviços através da emissão dos respetivos relatórios 
de serviço. 

c) Adequação das soluções ao fim a que se destinam; 

d) Um serviço de atendimento de suporte 24x7que permita: 

i. Disponibilização de um endereço eletrónico e de um número de telefone; 

ii. Um tempo médio de espera pelo atendimento telefónico não superior a 3 minutos 
(média mensal); 

iii. Registo de todas as ocorrências (telefonemas, reclamações, pedidos, etc.). 

8. Os SLA's serão determinados a partir do registo de incidentes implementado pelo adjudicatário, 
podendo estar interligado ao sistema de Help Desk da AT, processo a avaliar em sede de PMO, onde 
será produzido um relatório mensal com informação relativa aos tempos de reposição dos serviços. 
Este relatório será o meio de suporte à avaliação da aplicação de eventuais sanções. 

Cláusula 31.ª 
Penalidades contratuais 

1. Pelo incumprimento dos níveis de serviço descritos na cláusula “Níveis de serviço” e emergentes 
do contrato, a AT pode sancionar o fornecedor com o pagamento de uma pena pecuniária, 
calculada de acordo com a fórmula: 𝑃𝑃 = 𝑉𝑉 𝑥𝑥 𝐻𝐻𝐻𝐻 𝑥𝑥 1,5 𝑥𝑥 𝑇𝑇

365 𝑥𝑥 24
 em que P corresponde ao montante da 

penalização em euros, V ao valor do contrato, HA ao número de horas seguidas de atraso ou de 
incumprimento e T ao tipo de intervenção, em que T: 
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a) Para avarias: T = 2; 

b) Para alterações: T = 1. 

2. Pelo incumprimento de outras obrigações emergentes do contrato, a AT pode exigir do fornecedor 
o pagamento de uma pena pecuniária de € 100 a € 5.000,00 por cada incumprimento, ou dia, ou 
horas de atraso. 

3. Na determinação da gravidade do incumprimento, a AT tem em conta, nomeadamente, a duração 
da infração, a sua eventual reiteração, o grau de responsabilidade do fornecedor e as 
consequências do incumprimento. 

4. O direito à aplicação de penalidades deverá ser exercido pela AT dentro do prazo máximo de 60 
(sessenta) dias sobre a data da ocorrência que lhe deu origem. 

5. A importância que for devida pelo adjudicatário correspondente às penalidades será deduzida, 
sem demais formalidades, na fatura a pagamento à data da aplicação da penalidade. 

6. As penas pecuniárias previstas na presente cláusula ficam limitadas a 20% ou 30% do preço 
contratual, nos termos do artigo 329.° do CCP. 

PARTE III – DISPOSIÇÕES FINAIS 

Cláusula 32.ª 
Dever de sigilo 

1. O prestador de serviços e todos os elementos da sua equipa de trabalho devem guardar sigilo sobre 
toda a informação e documentação, técnica e não técnica, comercial ou outra, relativa à entidade 
adjudicante. 

2. A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser transmitidas a terceiros, 
nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que não o destinado direta e exclusivamente 
à execução do contrato. 

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informação e a documentação que fossem comprovadamente 
do domínio público à data da respetiva obtenção pelo prestador de serviços ou que este seja 
legalmente obrigado a revelar, por força da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades 
reguladoras ou outras entidades administrativas competentes. 

4. O dever de sigilo mantém-se em vigor indefinidamente, até autorização expressa em contrário pela 
Entidade Adjudicante, a contar do cumprimento ou cessação, por qualquer causa, do contrato, sem 
prejuízo da sujeição subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, à proteção 
de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestígio ou da confiança devidos às pessoas 
coletivas. 

Cláusula 33.ª 
Patentes, Licenças e Marcas Registadas 

São da responsabilidade do adjudicatário quaisquer encargos decorrentes da utilização, no fornecimento 
de marcas registadas, patentes registadas ou licenças. 
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Caso a Entidade Adjudicante venham ser demandada por ter infringido, na execução do contrato, qualquer 
dos direitos mencionados no número anterior, o adjudicatário indemniza-o de todas as despesas que, em 
consequência, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar seja a que título for. 

Cláusula 34.ª 
Propriedade 

1. São propriedade do Estado Português, através da AT: 

a) Todos os elementos que e forneça ao fornecedor, para efeitos de execução do contrato; 

b) Todos os bens entregues e aceites, assim como os dados recolhidos e processados, assim como 
todos os produtos intermédios e finais resultantes da execução do trabalho objeto do contrato, 
incluindo a respetiva documentação. 

2. Com a entrega dos bens e dos serviços, ocorre a transferência da posse e da propriedade dos 
elementos a desenvolver ao abrigo do contrato para o Estado Português, através da AT, bem como 
dos direitos de autor sobre todas as criações intelectuais, incluindo documentação, abrangidas pelos 
bens e serviços a prestar. 

3. Sem prejuízo do disposto no número anterior, são propriedade do fornecedor todos os direitos de 
propriedade intelectual sobre as suas ferramentas de trabalho e bem assim sobre produtos de base 
por este utilizados (Produtos base), da sua titularidade ou de terceiros, que não sejam abrangidos por 
qualquer licenciamento ao abrigo do presente contrato, incluindo mas não se limitando a metodologias, 
know-how, software de base, gravações, ferramentas desenvolvidas por este previamente à presente 
prestação de serviços e independentemente da especificação da AT, ainda que venham a ser 
utilizadas como suporte a conteúdos a desenvolver no âmbito deste contrato. 

4. O fornecedor concede ao Estado Português, através da AT, uma licença de uso perpétuo, não 
transmissível e não exclusiva para que possa utilizar os produtos base incorporados no produto final 
que venha a ser entregue como execução do objeto do presente contrato pelo fornecedor, constituindo 
o presente preço contratual remuneração bastante dessa licença de uso. 

5. Em caso de resolução do contrato, todos os elementos elaborados pelo fornecedor em execução do 
presente contrato que ainda não hajam sido recebidos pela AT devem ser entregues no prazo máximo 
de 5 (cinco) dias a contar da data da resolução, na medida em que tal não implique enriquecimento 
sem causa. 

6. O direito de propriedade do Estado Português, através da AT, sobre os produtos intermédios e finais 
a desenvolver nos termos do contrato, conforme definido nos termos dos números anteriores, não fica 
prejudicado no caso da AT não proceder ao pagamento do preço do contrato em virtude de 
incumprimento contratual por parte do fornecedor. 

Cláusula 35.ª 
Procedimentos ambientais, segurança, higiene, saúde no trabalho e responsabilidade social 

1. O Adjudicatário obriga-se, no decurso da prestação do serviço objeto do presente procedimento, a 
garantir o cumprimento dos requisitos legais aplicáveis e boas práticas em matéria de Ambiente e de 
Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho e responsabilidade social, nomeadamente: 
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a) Não utilizar e não apoiar em nenhuma circunstância a utilização de mão-de-obra infantil (menores 
de 16 anos), e caso seja detetada uma situação de trabalho infantil na empresa, assegurar a 
reparação do menor e da sua família, prestando a assistência necessária ao desenvolvimento do 
menor, ao nível da segurança, saúde e educação até atingir a maioridade; 

b) Garantir a compatibilidade entre a atividade laboral e a atividade escolar da mão-de-obra juvenil 
(menores com idade compreendida entre os 16 e 18 anos); 

c) Garantir a todos os trabalhadores um ambiente de trabalho seguro e saudável, cumprindo a 
legislação em vigor; 

d) Respeitar o direito dos trabalhadores à liberdade de associação e direito à negociação coletiva; 

e) Não utilizar práticas abusivas ou que determinem perda da remuneração; 

f) Não praticar qualquer tipo de descriminação (raça, classe social, nacionalidade, religião, 
deficiência, sexo, orientação sexual, associação a sindicato ou filiação política); 

g) Respeitar a legislação laboral nacional no que concerne ao horário de trabalho e ao descanso 
semanal, bem como em relação ao trabalho extraordinário garantir que seja excecional, 
remunerado e não ultrapasse, por trabalhador, as 12 horas semanais; 

h) Não utilizar sistematicamente vínculos laborais precários ou outras formas de contornar as 
obrigações legais decorrentes da legislação laboral; 

i) Garantir que o valor da remuneração atribuída aos trabalhadores cumpre os valores legalmente 
definidos para o salário mínimo nacional; 

j) Comunicar à AT qualquer ocorrência ou incidente ambiental, de segurança e saúde no trabalho 
e/ou de responsabilidade social; 

k) Deixar a zona de trabalho nas melhores condições de arrumação e limpeza; 

l) Contatar o seu interlocutor na AT em caso de dúvida. 

2. No caso de haver alterações aos normativos referidos no período de vigência do contrato, o 
Adjudicatário deverá adaptar a sua atividade de forma a garantir o seu cumprimento. 

3. O cumprimento das obrigações acima descritas e, bem assim, de outras obrigações resultantes da 
legislação nacional não importa quaisquer encargos para a AT. 

Cláusula 36.ª 
Nomeação de Gestor do Contrato 

O adjudicatário obriga-se a comunicar à Entidade Adjudicante, no início do contrato, a nomeação do gestor 
de contrato responsável pelo contrato celebrado, bem quaisquer alterações relativamente à sua 
nomeação, no prazo de 5 dias úteis. O gestor deve disponibilizar à entidade adjudicante contactos diretos 
de telefone e de e-mail. 

Não será permitida a subcontratação de serviços por parte do adjudicatário sem o conhecimento e a 
autorização prévia da AT. Naquele cenário, em complemento com o gestor técnico do projeto, a gestão do 
contrato deverá manter apenas um interlocutor com a entidade adjudicante. 
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Cláusula 37.ª 
Casos fortuitos ou de força maior 

1. Nenhuma das partes incorrerá em responsabilidade se, por caso fortuito ou de força maior, for 
impedida de cumprir as obrigações assumidas. 

2. Entende-se por caso fortuito ou de força maior qualquer situação ou acontecimento imprevisível e 
excecional, independente da vontade das partes, e que não derive de falta ou negligência de qualquer 
delas. 

A parte que invocar caso fortuito ou de força maior deverá comunicar e justificar tais situações à outra 
parte, bem como informar o prazo previsível para restabelecer a situação. 

Cláusula 38.ª 
Comunicações e notificações 

Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações entre as 
partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Código dos Contratos Públicos, para o 
domicílio ou sede contratual de cada uma das partes, identificados no contrato. 

Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato deve ser comunicada à outra 
parte. 

Cláusula 39.ª 
Contagem de prazos na fase de execução dos contratos 

Na fase de execução dos contratos, e para efeitos dos prazos constantes do presente caderno de 
encargos, todos os prazos são contínuos, correndo em sábados, domingos e feriados. 

Cláusula 40.ª 
Foro competente 

Para dirimir qualquer litígio ou diferendo entre as partes relativamente à interpretação ou execução do 
contrato celebrado ao seu abrigo, é competente o Tribunal Administrativo do Circulo de Lisboa. 

Cláusula 41.ª 
Legislação aplicável 

Em todos os aspetos que não se encontram previstos no presente caderno de encargos, será aplicado o 
Código de Contratação Pública e a legislação subsidiária. 
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