
Desafio do SAF-T é garantir a integridade dos dados
de do envio de cada vez mais informação 
por parte dos grupos empresariais”, disse 
Nuno Figueiredo.  

Questionado sobre se os clientes estão, 
neste momento, particularmente preocu-
pados com a segurança dos seus dados, o 
responsável diz que, mais do que a segu-
rança, é a integridade da informação que 
os apoquenta. “Como agora têm a obri-
gatoriedade de enviar alguma informação 
(em formato Xml) para a AT, a preocupa-
ção neste momento estará mais na garantia 
de integridade da informação enviada e 
qual o seu tratamento do que propriamen-
te com a segurança”. 

Contabilistas acusam Estado

No entanto, do “outro lado”, a Asso-

ciação Nacional de Contabilistas acusa o 
Estado de querer tomar posse das bases 
de dados de contabilidade de empresas e 
particulares. A associação tem uma petição 
online – no dia em que escrevemos esta re-
portagem contava com 11 727 assinaturas 
– para levar aos deputados um pedido de 
revogação deste decreto-lei, que permite à 
AT conhecer informação detalhada da vida 
dos contribuintes. 

A associação diz que o decreto-lei foi 
publicado à margem do Parlamento. 
“Através das bases de dados de contabili-
dade de empresas, empresários em nome 
individual e, em princípio, também dos 
bancos e das seguradoras, o Estado vai ter 
toda, toda, toda a informação financeira 
de todos nós. E até muito das nossas re-
lações económicas e sociais”, disse Vítor 

Vicente, presidente da Associação Na-
cional de Contabilistas, em declarações à 
Renascença. “Se o Estado ficar com estas 
bases de dados todas, passará a ter acesso 
a toda a movimentação bancária de todas 
as pessoas e todos os movimentos neste 
país”. Na petição, expressa-se a preocu-
pação de o Estado estar a criar um “Big 
Brother para toda a sociedade portugue-

sa”. “O acesso do Estado a estas bases de 
dados viola seguramente liberdades, direi-
tos e garantias fundamentais de todos os 
cidadãos em matéria de privacidade, do 
RGPD [Regulamento Geral sobre a Pro-
teção de Dados], do sigilo bancário, de 
muitos outros interesses relevantes e até 
da propriedade privada das pessoas e das 
empresas”.

A capacidade computacional aliada ao acesso descentralizado 
vem permitir que a Autoridade Tributária passe a ter quase 
toda a informação necessária de todas as organizações    
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Empresas portuguesas bem colocadas 
na transformação digital
Edição de 2019 do Relatório Anual da OutSystems identifica os principais desafios globais da 
transformação digital. Mais de metade das empresas portuguesas aumentaram as suas equipas 
de desenvolvimento e estão acima da média na transformação digital.

Huawei nomeia novo diretor de Utilities & Finantial Services
A Huawei Portugal reforçou a sua direção comercial através da contratação de Fernando Mi-
randa, que assume agora as áreas de Utilities & Finantial Services da Huawei Enterprise Busi-
ness Group. A nova contratação surge com o objetivo de dinamizar e potenciar o crescimento 
do vasto portfólio de soluções e serviços integrados da Huawei na área corporate.


