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A – Elementos gerais  

 
i. Identificação 

“IRS na Internet” 

Esta iniciativa insere-se no âmbito das iniciativas Horizontais do Projecto 1.1 – 

Espaços Internet Aveiro Digital e foi dirigida a todos os contribuintes que apresentam 

a Declaração anual de IRS Modelo 3.  

 

ii. Identificação dos promotores da Iniciativa 

Comissão Executiva Aveiro Digital em colaboração com a Direcção Distrital de 

Finanças de Aveiro, a Câmara Municipal de Ílhavo e a Repartição de Finanças de 

Ílhavo. 

 

iii. Identificação do(s) responsável(eis) pelo relatório 

Gabinete Aveiro Digital 

 

iv. Agenda global da Iniciativa 

A iniciativa IRS na Internet decorreu de 5 de Março a 30 de Abril de 2003 e foi 

estruturada seguindo o modelo de outras iniciativas realizadas anteriormente, com 

base no formato definido no Documento “Notas de uma aprendizagem...Pequena 

contribuição para a iniciativa Espaços Internet”” publicado em Março de 2001 pelo 

Programa Aveiro Digital. Entre estas iniciativas, contam-se, por exemplo, a “Internet 

para as Mulheres” ou “Preparar o futuro para lá dos 50”, cujos relatórios foram 

apresentados no âmbito do Relatório Final do Projecto ESTALEIRO 2001 (Projecto 

32/2.3/C/CEN).  

A Iniciativa IRS na Internet desenvolveu-se em duas fases distintas, alinhadas com os 

diferentes prazos de entrega das Declarações Modelo 3, os quais dependem da 

tipologia de rendimentos:  

• 1ª fase, entre os dias 5 e 17 de Março e foi dedicada aos trabalhadores 

dependentes e pensionistas (Categorias A e H, respectivamente). 
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• 2ª fase, entre os dias 7 e 30 de Abril e foi direccionada para o trabalho não 

dependente, e pensões (Categorias B e H, respectivamente). 

A metodologia usada foi repetida nas duas fases e apresenta-se de seguida: 

Em cada uma destas fases foram desenvolvidas duas actividades principais: a) apoio 

aos utilizadores na criação de uma senha de acesso ao sistema de entrega da 

Declaração Electrónica e b) apoio ao preenchimento via Internet da declaração Modelo 

3. O apoio referido em a) foi realizado pelos dinamizadores dos Espaços Internet, 

após formação especifica, sendo o apoio em b) da exclusiva competência dos 

técnicos tributários especializados, destacados para o efeito pela Direcção Distrital de 

Finanças, no âmbito da colaboração solicitada pela Comissão Executiva Aveiro 

Digital. 

Na primeira fase, esta iniciativa foi realizada na Montra Aveiro Digital (Espaço Internet 

Aveiro Digital de Aveiro) e no Espaço Internet Aveiro Digital de Ílhavo, 

respectivamente, EIAD de Aveiro e EIAD de Ílhavo, tendo, para o efeito, sido 

estabelecida uma colaboração com a Câmara Municipal de Ílhavo, que é a entidade 

gestora do EIAD de Ílhavo.  

Na segunda fase, esta iniciativa, foi realizada também nos EIAD das Freguesias de 

Aveiro, embora limitada ao apoio aos utilizadores na criação de uma senha de acesso 

ao sistema de entrega da Declaração, devido à impossibilidade logística de colocar-

se um técnico especializado em questões tributárias em todos estes espaços.  

A Estrutura Global das actividades foi a seguinte: 

  

Calendário global das actividades da Iniciativa 

Dias 
Actividade Local 

Março Abril 
Horas 

1ª fase 
a) Criação de senha 
    de acesso 

EIAD de Aveiro 
EIAD de Ílhavo 

5, 6 e 7  17.30 às 19.30 

b) Preenchimento e 
    entrega via Internet 

EIAD de Aveiro 
EIAD de Ílhavo 

10, 11, 12, 
13 e 17 

 17.30 às 19.30 

2ª fase 
a) Criação de senha  
    de acesso 

EIAD de Aveiro 
EIAD de Ílhavo 
EIAD de Freguesia 

 
7, 9, 11, 14 

e 16 
17.30 às 19.30 

b) Preenchimento 
e entrega via Internet 

EIAD de Aveiro 
EIAD de Ílhavo 

 21 a 30 17.30 às 19.30 
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Em todos os EIAD onde esta iniciativa se desenvolveu, foram colocados à disposição 

todos os equipamentos necessários aos utilizadores, sendo os espaços reservados 

para o efeito com antecedência e afixando-se as alterações aos horários de 

dinamização regular provocadas por esta Iniciativa.  

De referir que a preferência dada ao horário em causa (17.30 – 19.30), ou seja, pós-

laboral, é justificada pelos potenciais interessados serem trabalhadores, o que os 

impede de puderem usufruir deste apoio num horário não compatível com as suas 

actividades profissionais. 
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B – Caracterização da Iniciativa 

i. Identificação e papel das entidades convidadas a participarem na iniciativa 

Esta iniciativa foi desenvolvida nos EIAD de Aveiro e de Ílhavo, sendo depois alargada 

ao EIAD nas Freguesias de Aveiro onde se identificaram condições para a sua 

realização, tendo se envolvido várias entidades na sua realização, identificadas no 

ponto ii) deste Relatório. Assim, as entidades que coordenam os EIAD de Aveiro e de 

Ílhavo, disponibilizaram estes Espaço, tendo alocado os seus monitores à realização 

da Iniciativa “Irs na Internet”, conforme calendário já exposto. A Direcção de Finanças 

de Aveiro e a Repartição de Finanças de Ílhavo disponibilizaram Técnicos 

especializados em questões técnico-tributárias com a finalidade de prestar apoio a 

todos quantos aderiram.  

A Comissão Executiva Aveiro Digital coordenou globalmente toda a iniciativa, 

desenvolvendo todos os contactos para uma colaboração efectiva entre as várias 

entidades, garantindo e alocando recursos à divulgação desta.  

 

ii. Divulgação 

Tendo em conta a importância da divulgação para o sucesso da Iniciativa, procurou-

se fazer uma divulgação alargada e aberta a toda a população. Assim, a divulgação 

processou-se a três níveis: OCS - Órgãos de Comunicação Social (Press Releases e 

Spot Rádio), Site do Programa Aveiro Digital 2003-2006 (www.aveiro-digital.pt) e 

produção e distribuição de flyers. 

Para os OCS foi redigido um press release, para cada uma das fases da iniciativa, 

enviado a mais de 70 órgãos de comunicação local, regional e nacional. Da cobertura 

desta iniciativa pelos OCS, resultaram as noticias referidos no ponto c.v..  

A iniciativa contou ainda, na sua divulgação, com um spot radiofónico difundido em 

vários períodos diários na Rádio Terra Nova, cuja abrangência ultrapassa em muito a 

dos municípios de Ílhavo e Aveiro.  

Para o site do Programa Aveiro Digital - www.aveiro-digital.pt - foi produzida 

especificamente uma ficha descritiva da iniciativa, acessível em local privilegiado da 

sua página principal.  
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No que se refere a flyers para uma distribuição generalizada e massificada, foram 

produzidos 4000 exemplares, distribuídos em todos os EIAD de Aveiro, incluindo os 

implementados nas Freguesias, no EIAD de Ílhavo e em locais de grande afluência de 

Aveiro e Ílhavo.  

 

iii. Identificação/descrição das actividades promovidas  

Como referido na agenda global da iniciativa, as actividades desenvolvidas durante a 

Iniciativa centraram-se no apoio à criação de uma senha de acesso ao sistema de 

entrega da declaração de IRS e apoio ao preenchimento da declaração Modelo 3 via 

Internet e correspondente certificação dos dados. O apoio neste último caso, contou 

sempre com a presença dos Monitores e de um técnico das Finanças, disponível para 

esclarecer as possíveis dúvidas dos contribuintes, em questões técnico-tributárias. 

 

iv. Grau de participação na iniciativa 

Esta iniciativa despertou nos utilizadores dos Espaços Internet um interesse 

generalizado, tendo havido a preocupação de esclarecer e sensibilizar os utilizadores 

regulares dos EIAD, na medida em que estes são agentes privilegiados para a sua 

divulgação, quer no ambiente familiar, que no ambiente escolar / profissional. 

Adicionalmente, foram distribuídos e colocados à disposição os flyers identificados 

no ponto ii).  

No que respeita a dados estatísticos, podemos afirmar que no Espaço Internet Aveiro 

Digital de Aveiro e durante a primeira fase da iniciativa, foi dado apoio a 18 

contribuintes de idades entre os 25 e os 35 anos. No Espaço Internet de Ílhavo e 

também na primeira fase, foi dado apoio a 9 contribuintes, com idades 

compreendidas entre os 25 e os 67 anos. 

Na segunda fase, foi dado apoio a 15 contribuintes no EIAD de Aveiro, com idades 

entre os 24 e os 33 anos, e a 1 contribuinte no Espaço Internet de Ílhavo (ver ponto 

c.iv.). 
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v. Principais preocupações demonstradas pelos participantes na iniciativa 

A principal preocupação dos contribuintes relacionou-se com a desconfiança na 

utilização da Internet em transacções monetárias e/ou fiscais, ultrapassada, na 

maioria dos casos, com os esclarecimentos efectuados na altura.  

 

vi. Conclusões 

A Iniciativa “IRS na Internet” foi uma iniciativa claramente oportuna e útil aos 

contribuintes de Aveiro e Ílhavo, tendo tido além dos efeitos directos – contribuintes 

que usufruíram do apoio prestado – alguns efeitos indirectos. Assim, além de ter 

fornecido importantes lições para o modelo de colaboração para a implementação de 

iniciativas horizontais para todos os Espaços Internet da Região da AMRia no âmbito 

do Projecto 1.1 do Programa Aveiro Digital 2003-2006, permitiu reforçar a 

divulgação e a sensibilização para a utilidade de um serviço que é central no 

relacionamento dos contribuintes com a Administração Pública Central. Permitiu 

ainda estabelecer novas sinergias e vectores de colaboração no terreno, articulando 

as missões das duas instituições – Comissão Executiva Aveiro Digital e Direcção de 

Finanças de Aveiro, para a resolução de problemas objectivos sentidos pelos 

cidadãos contribuintes.  
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C – Documentos de suporte ao relatório 

 
  

i. Press  Release 

a) 1ª fase 

b) 2ª fase 

 

ii. Divulgação na Página AD (ficha descritiva da iniciativa) 

a) 1ª fase 

b) 2ª fase 

 

iii. Flyers 

 

iv. Lista Total de Participantes 

 

v. Notícias publicadas  



Iniciativas Horizontais 
Relatório da Iniciativa “IRS na Internet” – 5 de Março a 30 de Abril de 2003 

Programa Aveiro Digital 2003-2006 
 

10 
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a) 1ª fase 

Press Release 
 
 
 
 
 
 

Iniciativa: IRS na Internet 
O Programa Aveiro Digital 2003-2006 vai promover a iniciativa “IRS na Internet”, destinada aos 
sujeitos passivos que tenham exclusivamente auferido rendimentos das Categorias A (trabalho 
dependente) e H (pensões). 
 
Esta iniciativa será realizada na Montra Aveiro Digital e no Espaço Internet de Ílhavo e contará 
com a colaboração da Direcção de Finanças de Aveiro e da Repartição de Finanças de Ílhavo, as 
quais disponibilizarão recursos humanos especializados em questões técnico-tributárias para 
apoio aos contribuintes que decidam aderir. Este apoio será livre e gratuito e circunscreve-se às 
duas seguintes áreas: 

• Criação de uma senha de acesso ao sistema de entrega da Declaração Modelo 3 via 
Internet; 

• Preenchimento via Internet da declaração Modelo 3 e correspondente certificação dos 
dados. 

 
A calendarização desta iniciativa está assim prevista: 

• Dia 5, 6 de Março das 17:30h às 19:30h: onde será, preferencialmente, dado apoio ao 
pedido de senhas de acesso à aplicação informática de preenchimento de declarações de 
IRS via Internet; 

• Dias 10, 11, 12, 13 e 17 de Março das 17:30h às 19:30h: onde será dado, 
preferencialmente, apoio à entrega da Declaração Modelo 3 de IRS via Internet. 

 
Qualquer contribuinte pode ter acesso a esta iniciativa, tendo obrigatoriamente de ter as suas 
despesas e receitas devidamente categorizadas e contabilizadas segundo as normas vigentes 
para a declaração de IRS Modelo 3 – rendimentos das categorias A (trabalho dependente) e H 
(pensões). 
 
Uma iniciativa semelhante, mas destinada ao apoio à entrega da Declaração Modelo 3 via Internet 
dos sujeitos passivos com rendimentos que não exclusivamente das Categorias A (trabalho 
dependente), será realizada de 7 a 30 de Abril, segundo uma calendarização posteriormente a 
divulgar. 
A informação relativa a estas duas iniciativas estará disponível em www.aveiro-digital.pt. 
 
Aveiro, 28 de Fevereiro de 2003. 
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b) 2ª fase 

Press Release 
 
 
 
 
 
 

Iniciativa: IRS na Internet – 2ª Fase 
O Programa Aveiro Digital 2003-2006, em colaboração com a Direcção Distrital de Finanças de 
Aveiro e com a Repartição de Finanças de Ílhavo, vai promover a iniciativa “IRS na Internet – 2ª 
Fase”. Esta fase é destinada aos sujeitos passivos que não tenham exclusivamente auferido 
rendimentos das Categorias A (trabalho dependente) e H (pensões). 
 
À semelhança da primeira fase, a 2ª fase contemplará também duas componentes distintas e 
será de acesso livre e gratuito: 

• Criação de uma senha de acesso ao sistema de entrega da Declaração Modelo 3 via 
Internet, a decorrer nos dias 7, 9, 11, 14, e 16 de Abril das 17.30h às 19.00h. Este 
período decorrerá nos Centros Públicos de Acesso aos Serviços Aveiro Digital instalados 
nas Juntas de Freguesia do Concelho de Aveiro, na Montra Aveiro Digital e no Espaço de 
Internet de Ílhavo, podendo os contribuintes contar com o apoio dos Dinamizadores 
Aveiro Digital presentes em cada um desses espaços. 

• Preenchimento via Internet da declaração Modelo 3 e correspondente à certificação dos 
dados, a decorrer nos dias 21, 22, 23, 24, 28, 29 e 30 de Abril das 17.30h às 19.30h. 
Esta componente decorrerá unicamente na Montra Aveiro Digital e no Espaço Internet de 
Ílhavo, podendo os contribuintes contar com o apoio dos recursos humanos 
especializados em questões técnico-tributárias da Direcção de Finanças de Aveiro e da 
Repartição de Finanças de Ílhavo, respectivamente. 

 
Qualquer contribuinte pode ter acesso à componente a) desta iniciativa. No que se refere ao 
acesso à componente b) desta iniciativa, os contribuintes necessitam de ter as suas despesas e 
receitas devidamente categorizadas e contabilizadas segundo as normas vigentes para a 
declaração de IRS Modelo 3 – rendimentos não exclusivamente das Categorias A (trabalho 
dependente) e H (pensões). 
Para mais informações, ver www.aveiro-digital.pt. 
 
Aveiro, 1 de Abril de 2003. 
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c.ii.) Divulgação na Página AD (ficha  descritiva da iniciativa) 

a) 1ª fase 

b) 2ª fase 
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a) 1ª fase 

 
IRS na Internet   
Início: 05-03-2003 / Fim: 15-03-2003  

Descrição Sumária do Evento 
Apoio ao envio das Declarações de IRS via Internet destinada aos sujeitos passivos que tenham 
exclusivamente auferido rendimentos das Categorias A (trabalho dependente) e H (pensões). 
Públicos-alvo Preferênciais 
Contribuintes que tenham exclusivamente auferido rendimentos das Categorias A (trabalho 
dependente) e H (pensões). 
Público em geral. 
Como Participar 
O apoio será circunscrito às duas áreas seguintes: 
 
• Criação de uma senha de acesso ao sistema de entrega da Declaração Modelo 3 via Internet; 
• Preenchimento online da declaração e correspondente certificação dos dados. 
 
Para ter acesso a esta iniciativa, os contribuintes terão obrigatoriamente de ter as suas despesas 
e receitas devidamente categorizadas e contabilizadas segundo as normas vigentes para a 
declaração de IRS Modelo 3 – rendimentos das categorias A (trabalho dependente) e H (pensões). 
 
O apoio será prestado por recursos humanos especializados em questões técnico-tributárias da 
Direcção Distrital de Finanças de Aveiro e da Repartição de Finanças de Ílhavo. 
Local de Realização 
Esta iniciativa será realizada na Montra Aveiro Digital e no Espaço Internet de Ílhavo de 5 a 17 de 
Março segundo o calendário seguinte: 
 
• Dia 5, 6 de Março das 17:30h às 19:30h: onde será, preferencialmente, dado apoio ao pedido 
de senhas de acesso à aplicação informática de preenchimento de declarações de IRS via Internet; 
 
• Dias 10, 11, 12, 13 e 17 de Março das 17:30h às 19:30h: onde será dado, preferencialmente, 
apoio à entrega da Declaração Modelo 3 de IRS via Internet. 
Responsável pela promoção do Evento 
Programa Aveiro Digital 2003-2006 com a colaboração da Direcção de Finanças de Aveiro e a 
Repartição de Finanças de Ílhavo. 
Contactos para esclarecimentos: 
Gabinete Aveiro Digital  
Telefone : 234 371 666 
Email: claudialuz@aveiro-digital.net 
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b) 2ª fase  

 
Descrição Sumária do Evento 
Apoio ao envio das Declarações de IRS via Internet destinada aos sujeitos passivos que não 
tenham exclusivamente auferido rendimentos das Categorias A (trabalho dependente) e H 
(pensões). 
Públicos-alvo Preferênciais 
Contribuintes que não tenham exclusivamente auferido rendimentos das Categorias A (trabalho 
dependente) e H (pensões). 
Público em geral. 
Como Participar 
O apoio é livre e gratuito e será circunscrito às duas componentes seguintes: 
 
a) Criação de uma senha de acesso ao sistema de entrega da Declaração Modelo 3 via Internet, 
com o apoio dos Dinamizadores Aveiro Digital; 
 
b) Preenchimento online da declaração e correspondente certificação dos dados, com o apoio de 
recursos humanos especializados em questões técnico-tributárias da Direcção Distrital de 
Finanças de Aveiro e da Repartição de Finanças de Ílhavo). 
 
Para ter acesso à componente b), os contribuintes terão obrigatoriamente de ter as suas 
despesas e receitas devidamente categorizadas e contabilizadas segundo as normas vigentes 
para a declaração de IRS Modelo 3 – rendimentos não exclusivamente das categorias A (trabalho 
dependente) e H (pensões). 
Local de Realização 
Componente a): Dias 7, 9, 11, 14, e 16 de Abril, das 17:30h às 19:00h* nos Centros de Públicos 
de Acesso aos Serviços Aveiro Digital localizados nas Juntas de Freguesia do Concelho de Aveiro, 
Montra Aveiro Digital e Espaço Internet de Ílhavo; 
 
Componente b): Dias 21, 22, 23, 24, 28, 29 e 30 de Abril das 17:30h às 19:30h: onde será dado, 
preferencialmente, apoio à entrega da Declaração Modelo 3 de IRS via Internet. Esta componente 
decorrerá unicamente na Montra Aveiro Digital e no Espaço Internet de Ílhavo. 
 
*Nota: Este horário pode variar em função dos horários de funcionamento dos CPAS em cada 
uma das Juntas de Freguesia do Concelho de Aveiro. Consulte o horário do CPAS da sua Junta de 
Freguesia em www.aveiro-digital.pt, secção “Centros Públicos de Acesso aos Serviços”. 
Responsável pela promoção do Evento 
Programa Aveiro Digital 2003-2006, com a colaboração da Direcção de Finanças de Aveiro e da 
Repartição de Finanças de Ílhavo. 
 
Contactos para esclarecimentos: 
Gabinete Aveiro Digital  
Telefone : 234 371 666 
Email: claudialuz@aveiro-digital.net 
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c.iii.) Flyers 

a) 1ª fase 

b) 2ª fase 
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1ª fase 

 

 

2ª fase 
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c.iv.) Lista Total de participantes 
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Lista total de participantes 

E-mail Idade Sexo Espaço AD Ocupação Prof. 1ª Fase 2ª Fase
olga_b@aeiou.pt 24 f Montra AD em x
manuel_azevedo@netvisao.pt 66 m Montra AD em x
oscycul@yahoo.com.br 32 m Montra AD em x
lm@aveiro-digital.net 25 f Montra AD em x
bissati@mail.pt 25 m Montra AD d x
sammar@aveiro-digital.net 36 m Montra AD em x
danielacosta@gupunave.pt 27 f Montra AD em x
yaneth ochoa@hotmail.com 39 f Montra AD em x
carlosfrias@mail.pt 24 m Montra AD em x
alvaro_coutinho@yahoo.com 27 m Montra AD em x
bissati@mail.pt 25 m Montra AD em x
sam@aveiro-digital.net 30 m Montra AD em x
vinagrini@mail.pt 35 m Montra AD em x
olga bastos 26 f Montra AD em x
anersilva@yahoo.com 39 m Montra AD em x
teresahelena@mail.pt 23 f Montra AD e x
missgdc99@yahoo.com 35 f Montra AD em x
ana_sofiametela_morais@hotmail.com 29 f Montra AD em x
ana_neves@excite.com 26 f Montra AD em x
Sergio Barbosa 39 m Ílhavo em x
Filomena Barbosa 40 f Ílhavo em x
Manuel Almeida 69 m Ílhavo em x
Emilia Monteiro 67 f Ílhavo em x
Jorge Pigarro 37 m Ílhavo em x
Maia Marcos 45 f Ílhavo em x
Dora Bio 25 f Ílhavo em x
Rui Moreira 27 m Ílhavo em x
José Bio 59 m Ílhavo r x
ivar@zmail.pt 31 m Montra AD em x
tiaglopes@aveiro-digital.net 28 m Montra AD em x
sam@aveiro-digital.net 33 m Montra AD em x
joseanjos@aveiro-digital.net 27 m Montra AD em x
danielacosta@grupounave.pt 27 f Montra AD em x
jorgeassis@aveiro-digital.net 27 m Montra AD em x
luisamps@clix.pt 24 f Montra AD em x
tiagolopes@aveiro-digital.net 28 m Montra AD em x
ivar@zmail.pt 31 m Montra AD em x
lande@portugalmail.com 30 m Montra AD em x
calaudia.a@aveiro-digital.net 26 f Montra AD em x
claudia.ua@aveiro-digital.net 26 m Montra AD em x
psaltao@aveiro-digital.net 31 m Montra AD e x
claudialuz@aveiro-digital.net 26 f Montra AD em x
jorgeassis@aveiro-digital.net 30 m Montra AD em x
Rosa Maria Monteiro 34 f JFGlória em x
isa_morgado@hotmail.com 26 f Ílhavo em x  
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“IRS na Internet“ em Aveiro e Ílhavo 

3 de Março de 2003 
IRS na Internet é o nome da iniciativa que o Programa Aveiro Digital vai promover destinada a 
sujeitos passivos que tenham auferido rendimentos como trabalhadores dependentes e a 
pensionistas.  
A iniciativa será realizada na Montra Aveiro Digital e no Espaço Internet de Ílhavo nos dias 5,6, 
10 a 13 e 17 de Março entre as 17h30 e as 19h30. O apoio será prestado, gratuitamente, por 
recursos humanos da Direcção de Finanças de Aveiro e da Repartição de Finanças de Ílhavo.  
 

Fonte: www.terranova.pt (http://www.terranova.pt/site/noticias.asp?acr=inf&ac=ver&id=13421) 

 
Promover a utilização da Internet para a entrega das declarações de IRS 

3 de Abril de 2003 
O programa Aveiro Digital e a Direcção de Finanças de Aveiro prestaram apoio técnico gratuito 
ao nível da utilização das ferramentas informáticas e do aconselhamento especializado no 
preenchimento das declarações de IRS para entrega através da Internet. 
O serviço foi prestado durante a primeira fase (destinados a trabalhadores por conta de outrem e 
pensionistas), que terminou no passado dia 17 de Março, e vai voltar a ser prestado durante a 
segunda fase (7 a 3, n0 de Abril) de entrega das declarações de IRS, destinada a trabalhadores 
independentes.  
 
Fonte: e-ap Local, Número 80, ver: http://newsletters.Algebrica.pt 

 
Aveiro: Técnicos ajudam a entregar IRS via Internet  

4 de Março de 2003 
Os trabalhadores por conta de outrem e os pensionistas (categorias A e H) podem, a partir de 
amanhã, fazer a entrega da sua declaração de rendimentos através da Internet contando, para 
tal, com a ajuda de técnicos dos serviços de Finanças. 
A iniciativa, denominada "IRS na Internet", realiza-se na Montra Aveiro Digital e no Espaço 
Internet de Ílhavo. Traduz-se num apoio gratuito à criação de uma senha de acesso ao sistema 
de entrega do Modelo 3 via net (dias 5 e 6), bem como no seu preenchimento on-line e 
correspondente certificação dos dados (entre os dias 10 e 13 e dia 17). 
Os serviços de apoio estarão a funcionar entre as 17.30 e as 19.30 horas, devendo os 
contribuintes interessados levar as suas despesas e receitas categorizadas e contabilizadas. 
Para os contribuintes com rendimentos não exclusivamente das categorias A e H, será realizada 
um iniciativa semelhante para entrega da declaração Modelo 3, entre 7 e 30 de Abril, segundo 
uma calendarização que será posteriormente divulgada. 
 
Fonte: Jornal de Notícias 


