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Uma importante vertente da Missão da AT é exercer o controlo 
da fronteira externa da União Europeia e do território aduaneiro 
nacional, para fins fiscais, económicos e de proteção da sociedade. 
Assim, em conjunto com outras autoridades, as Alfândegas efetuam 
diariamente apreensões de bens ilícitos como, por exemplo, drogas 
ilegais, matérias perigosas e/ou proibidas e mercadorias contrafeitas, 
visando a segurança e proteção dos cidadãos. 

APREENSÕES DAS ALFÂNDEGAS

SEGURANÇA, PROTEÇÃO 
E CONFIANÇA

Proteja os seus dados. Algumas dicas para garantir a sua segurança:
Quando acede ao Portal das Finanças, verifique se:
• o endereço que consta do browser começa por https, o “s” na palavra “https” significa que a ligação entre o seu computador e o 

servidor da AT é segura;
• o certificado digital que está a ser utilizado foi emitido para o endereço a que está a aceder.
Têm sido detetadas mensagens fraudulentas, com o objetivo de convencer o destinatário a fornecer dados para autenticação no 
portal ou outro tipo de dados pessoais, através de janelas de autenticação falsas.
Se receber mensagens em nome da AT:
• Suspeite de links e ficheiros enviados por mensagens eletrónicas ou SMS;
• Confirme junto da fonte sempre que seja pedida qualquer ação ou interação; 
• Em caso de dúvida, não responda às mensagens, não clique em links, nem descarregue ou abra ficheiros; 
• Apague as mensagens de origem desconhecida ou de conteúdo duvidoso;
• Não partilhe os seus códigos confidenciais de acesso ao Portal das Finanças.

INFORMÁTICA

SEGURANÇA

Na página inicial do Portal das Finanças, encontra o acesso 
a informação sobre os seus direitos como contribuintes, com 
hiperligações úteis para os Serviços associados: 
 • Os Direitos dos Contribuintes
 • A relação com os Contribuintes
 • Como posso reagir em relação a uma decisão da AT?
 • Como exercer os meus direitos de defesa?
 • Posso apresentar outras queixas?  
 • Apresentar Queixa

COMO CONTRIBUINTE

OS MEUS
DIREITOS

A Autoridade Tributária e Aduaneira integrou o Plano Nacional de 
Formação Financeira, numa parceria com o Banco de Portugal, 
a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões e 
a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.  Esta iniciativa 
tem como objetivo a integração de conteúdos sobre impostos 
e fiscalidade nas ações de literacia financeira.
No dia 24 de outubro, decorreu no Salão Nobre do Ministério das 
Finanças, em Lisboa, a sessão de apresentação desta parceria 
e da nova área “Conhecer os impostos” no portal Todos Contam.

A AT marcou presença na 7a Edição do Congresso da Ordem dos 
Contabilistas Certificados  - OCC que decorreu os dias 21, 22 e 23 de 
setembro, em Lisboa. 
A colaboração entre a AT e a OCC reveste-se de particular 
importância tendo em consideração o papel dos contabilistas 
certificados no cumprimento fiscal das empresas.

7.O CONGRESSO OCC
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