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Avaliação

1. Plano nem é estratégico nem é operacional 

2. Dificuldade de medição e auditoria

3. Ausência de liderança e de impacto na sociedade civil

4. Deficiente perspectiva da Sociedade da Informação

5. Insuficiente articulação com a modernização 

administrativa do sector público
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Recomendações (1)

Conferir ao Plano uma liderança clara, uma visão 

inspiradora e uma forte capacidade de mobilização de 

todos os actores da sociedade civil
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Recomendações (2)

Acrescentar um quarto Eixo de Acção, transversal, 

orientado para a “Sociedade da Informação” e 

destinado a reconhecer explicitamente a Sociedade da 

Informação como eixo de desenvolvimento 
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Recomendações (3)

Ajustar todo o plano, de modo a integrar os quatro 

eixos de acção de forma consistente e com elevados 

níveis de articulação

6



Recomendações (4)

Passar as componentes do Plano Tecnológico 

destinadas a ser operacionalizadas no seu primeiro 

ano de vigência, para um nível mais  detalhado, 

definindo-se projectos, com os respectivos objectivos, 

planos temporais e de meios
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Recomendações (5)

Estabelecer prioridades relativas para todas as 

acções/projectos do Plano e determinar ao mesmo 

tempo as lideranças de todos os programas de acção 

e grandes projectos
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Recomendações (6)

Divulgar a nova versão do Plano 
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A iniciativa é globalmente positiva

Sinal forte à sociedade portuguesa 
Suportada numa “prova de conceito”
Facilita a discussão comunicação com 
a sociedade civil
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Uma oportunidade única para 
transformar processos e sistemas na 

Administração Pública 

Processos

Informação

Aplicações
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Garantir clareza nos objectivos a 
atingir e no roteiro para a 

implementação
Quais os processos a transformar? 

Quais as métricas a aplicar? 

Quando? 

Que actualizações no contexto jurídico e administrativo?

Qual o investimento?

Quem são os responsáveis políticos? 

Quais os organismos?

Quem são os responsáveis operacionais?

Gestor de programa munido de uma carta de mandato
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Deverá ser clara a avaliação de riscos

Avaliar riscos = Mitigar resistências = Mobilizar
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Garantir a “rastreabilidade” das 
operações e a “auditabilidade” do 
sistema por entidades externas

• Responsabilização

• Confiança

• Rastreio das operações

• Auditorias externas
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É necessário rever o processo de 
produção legislativa

Transformar os 
mecanismos de 
produção legislativa

Tornar obrigatórias 
análises prévias de 
impactos 
transversais sobre 
processos e 
sistemas
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É necessário definir um modelo de 
governação
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Assegurar evoluções de escala do 
modelo

Tempo

Âmbito
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Garantir a protecção do Cidadão

-

+

+

Opções/
Funcionalidades

Esforço na protecção do
Cidadão
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O modelo não deverá ficar dependente 
de uma tecnologia
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A comunicação não deverá ser 
descurada
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Uma oportunidade para parcerias 
público-privadas
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Deverá ser direccionado para a 
geração de valor na economia 
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No contexto deste documento
assume-se que a governação da 

Sociedade da Informação
se faz a dois níveis

Ao nível
da Sociedade

(a sociedade civil em geral)

O que se faz para governar a evolução 
dos cidadãos, das empresas e outras 
organizações da sociedade civil, 
utilizando os mecanismos legais, os 
incentivos financeiros e outras 
intervenções na sociedade para 
promover a construção de uma 
“Sociedade da Informação”

Ao nível
do Estado e da sua Administração

(a Administração Central do Estado)

O que se faz para governar a evolução da 
Administração Central do Estado, 
considerando-se a modernização 
tecnológica como indutora de serviços e 
práticas de governo electrónico
(e-government)
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Construir e manter uma 

Administração Central do Estado 

eficaz e eficiente (inequivocamente 

um importante factor para a 

competitividade do país) passa por 

uma definição clara de missões, pela 

transformação radical de processos 

e pela simplificação das estruturas

Passa também por estruturar a 

intervenção na Sociedade Civil 

estabelecendo uma carteira de 

iniciativas a apoiar e dinamizar, 

controlando os esforços envolvidos e 

medindo os correspondentes 

resultados

Compete ao 
Estado definir 

metas, políticas, 
estratégias

e prioridades
quer para a
sua própria 

administração
quer para a sua 
intervenção na 
Sociedade Civil
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Ambicionava ser o elemento de 

transformação da Administração 

Central do Estado numa entidade 

moderna, altamente produtiva e 

eficiente

Constituiu-se inicialmente como um 

verdadeiro caderno de encargos para a 

reclamada revolução na Administração 

Pública

O Programa 
PRACE

Os seus
objectivos explícitos
eram

Modernizar e Racionalizar a 
Administração Central

Melhorar a Qualidade de 
Serviços prestados aos 
Cidadãos pela Administração

Colocar a Administração 
Central mais próxima e 
dialogante com o Cidadão 

Reduzir os custos operacionais 
da Administração Central
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As TIC eram vistas apenas como 

elementos de suporte sem utilidade 

estratégica

Processos de mudança e 

implementação insuficientemente 

definidos e sem perseguirem uma 

visão claramente definida

O PRACE deveria ter sido mais 

audaz quanto ao modelo adoptado, 

bem como relativamente ao 

processo de construção

Apreciações 
Relativamente
às Iniciativas

GA110515 :GAN 4 28



29

Não era indicada uma unidade 

que concentrasse a coordenação 

estratégica da construção da 

Sociedade da Informação no 

Estado e na Sociedade Civil

A AMA integrada na PCM (nível 

do Estado) e a UMIC integrada 

no MCTES (nível da Sociedade) 

traduziam um desnivelamento de 

importância atribuída aos dois 

níveis, agravado pela 

inexistência de uma unidade 

coordenadora

Apreciações 
Relativamente
à Orgânica
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Manter um modelo teórico comum, 
mas que considerasse conceitos hoje 
fundamentais como o de "Processo" e 
de "Arquitectura da Informação“

Perseguir sem hesitações e com 
determinação as regras de construção 
do conceito proposto

Estabelecer mecanismos que impeçam 
o afastamento do conceito proposto, 
durante o desenho detalhado dos seus 
serviços por cada um dos ministérios" 
da mudança

O potencial estratégico das TIC tem 
de ser considerado e aproveitado na 
definição da arquitectura do Sistema 
de Informação e da Infra-estrutura 
tecnológica de suporte da 
Administração Central do Estado

Ser audaz na "profundidade" das 
mudanças e ser pragmático na 
"quantidade" da mudança

Recomendações 
Relativamente
às Iniciativas
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Recomendações 
Relativamente

à Orgânica

Dotar a AMA com o estatuto e os 

meios necessários para ser 

verdadeiramente uma unidade de 

pensamento estratégico e de 

formulação e condução de politicas

A construção da Sociedade da 

Informação exige uma articulação 

profunda na formulação e condução 

das políticas ao nível do Estado e ao 

nível da Sociedade, devendo ser 

claramente identificada onde é

realizada essa articulação

Definir claramente quem deve 

formular visão, políticas e estratégias, 

bem como quem deve conduzir a sua 

execução, controlo e avaliação
GA110515 :GAN 7 31



As principais preocupações 

resultavam do facto de não ser 

identificado no PRACE um órgão que 

chamasse a si a condução da 

construção da Sociedade da 

Informação em Portugal

Do nosso ponto de vista, uma solução 

adequada poderia englobar a criação 

de um Conselho de Governação da 

Sociedade da Informação, como órgão 

da AP com pelo menos metade dos 

seus membros de fora da AP, para 

coordenar e avaliar os processos de 

mudança da AP e da Sociedade civil

Recomendação 
Final
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QUESTÕES
Pode a informação que nos diz respeito ser 
manipulada? Estar errada?

Onde está toda a informação que foi criada sobre a 
nossa saúde?

É a informação sobre os produtos e serviços rigorosa e 
transparente?

O GAN e a APDSI, com esta intervenção, procuram 
ajudar a formular respostas a estas e outras questões
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INTRODUÇÃO

OBJECTIVO
Dar a conhecer o contributo da APDSI para a 
elaboração de uma Carta dos Direitos do Cidadão 
na Sociedade da Informação

TÓPICOS
Sociedade da Informação
Cidadania na Sociedade da Informação
Direitos do Cidadão na Sociedade da Informação
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SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO
SOCIEDADE EM MUDANÇA

Construção crescente de sistemas de informação

Globalização da economia

CARACTERIZADA PELA SUA INFORMATIZAÇÃO E 
INTEGRAÇÃO

Computadores

Redes

Integração económica, social e política

Exemplos
Negócio e comércio electrónicos
Governo electrónico
Informações sobre os cidadãos nas Bases de Dados das empresas e da Administração Pública
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CIDADANIA NA SOCIEDADE DA 
INFORMAÇÃO

A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO TEM UM GRANDE 
IMPACTO NO CONCEITO DE CIDADANIA

A informação e a comunicação ganham uma importância crescente bem 
como a possibilidade de ‘info-exclusão’

Exemplos: Informação disponível na Internet, mas, incapacidade de muitos cidadãos para adquirirem  os 
meios de acesso à Internet

Alteram-se as estruturas de poder e da democracia e as formas de 
participação política

Exemplos: As entidades (empresas, organismos, partidos políticos) que podem recorrer mais às tecnologias 
da informação e comunicação têm vantagens; Voto electrónico;…

Modificam-se as estruturas e os conteúdos do ensino, os sistemas de saúde 
e os processos de justiça

Exemplos: Ensino electrónico; Interoperabilidade dos sistemas de informação da saúde; Testemunhos 
transmitidos por videoconferência

As actividades económicas relacionadas com a informação ganham uma 
importância crescente, revolucionando os processos de produção e de 
distribuição da riqueza aos cidadãos

Exemplos: Investimento no desenvolvimento de sistemas de informação; Aumento da percentagem dos 
activos e do valor acrescentado das actividades de informação e diminuição da percentagem dos activos e 
valor acrescentado das actividades industriais
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DIREITOS DO CIDADÃO NA 
SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO (1)

DIREITOS DE CARÁCTER GERAL

1. Direito à Liberdade, à Segurança e à Privacidade

2. Direito à Inclusão

DIREITOS FUNDAMENTAIS RESPEITANTES À INFORMAÇÃO

3. Direito à Titularidade da Informação

4. Direito à Invocação da Informação

5. Direito à Validação e Correcção da Informação

6. Direito à Protecção de Dados e Informação Pessoais
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DIREITOS DO CIDADÃO NA 
SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO (2)

DIREITOS POLÍTICOS
7. Direito à Informação para o Exercício da Cidadania

8. Direito de Utilização dos Meios de Acesso à Informação

9. Direito de Participação
DIREITOS SOCIAIS
10.Direito à Educação

11.Direito à Saúde

12.Direito à Justiça
DIREITOS ECONÓMICOS
13.Direito à utilização de meios electrónicos para acesso à informação

14.Direito à informação rigorosa e transparente

15.Direito à protecção de publicidade abusiva não solicitada

16.Direito à formação e à obtenção de qualificações

17.Direito à segurança das transacções económicas
39



RECOMENDAÇÕES
1. Que a Assembleia da República promova estudos e discussões sobre o 

assunto, tanto genéricos como especializados, cobrindo aspectos 

constitucionais e jurídicos, visando estabelecer o contexto legislativo 

adequado, em extensão e em tempo

2. Que a Administração Pública promova e implemente melhores práticas, 

constituindo-se ela própria como base para a experimentação de 

normativos e soluções jurídicas e tecnológicas nestes domínios

3. Que as associações empresariais e as organizações políticas, sociais e 

culturais promovam estudos e implementem iniciativas nestes domínios, 

quer no que se refere à relação das próprias empresas e organizações 

com a informação, quer no que se refere aos direitos e aos deveres dos 

cidadãos face à informação 40
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Balanço
O QUE FOI FEITO

Intervenção dirigida da periferia da máquina pública 
para o seu interior

Largo conjunto de medidas (não necessariamente 
interligadas)

Impactos muito favoráveis sobre a opinião pública 
nacional e as estatísticas internacionais
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Balanço

O QUE FALTA FAZER

Percurso mais estratégico e estruturante

Visão para o desenvolvimento do País

Conquista de todos os actores de vida nacional, para 
que se co-responsabilizem por esse desenvolvimento

Organização da Administração Pública, a partir do zero, 
agora do núcleo para a periferia
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Recomendações (1)

Tornar clara uma visão do projecto de país 

que se pretende construir que mobilize e 

responsabilize para esse projecto todos os 

actores da vida económica e social.
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Recomendações (2)

Ultrapassar a actual concentração quase 

exclusiva na Administração Pública, alargando 

a intervenção ao todo da realidade nacional e 

imprimindo-lhe uma dimensão 

transformacional em sintonia com os 

propósitos de mobilização e responsabilização 

de todos os actores
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Recomendações (3)

Dedicar especial atenção aos sectores mais 

críticos do desenvolvimento nacional, com 

destaque para a Educação, onde as acções 

lançadas a partir do seu exterior, sem que 

tenha sido profundamente remodelado nas 

suas competências e na sua visão da gestão, 

correm o risco de se perder e aumentar o 

descrédito e desmobilização
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Recomendações (4)

Estabelecer, sob a coordenação de um 

destacado responsável, uma Arquitectura 

Global de informação, processos e serviços 

para o conjunto da administração pública 

nacional, passando a articular em torno dela 

todas políticas, que até aqui têm vindo a ser 

lançadas de forma avulsa e descoordenada
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Recomendações (5)

Assegurar que, em ligação com a medida 

anterior, são estabelecidos mecanismos e 

responsabilidades que garantam elevada 

eficácia e eficiência nos processos de auditoria 

e controlo e na subsequente garantia de 

transparência para o cidadão
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PLANO DA APRESENTAÇÃO

INTRODUÇÃO

7 GRANDES DESAFIOS DA
ECONOMIA DA INFORMAÇÃO

RECOMENDAÇÕES
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INTRODUÇÃO

OBJECTIVOS

Dar a conhecer grandes desafios da economia da informação 

• Com base no trabalho do Grupo “Os Desafios da Economia da 
Informação” que desenvolveu o Estudo “Os Desafios da 
Economia da Informação – Parte I”

Contribuir para a criação e implementação de uma visão, de 
uma estratégia e de políticas económicas e sociais de futuro 
para a sociedade portuguesa 

Ajudar a formular respostas a questões importantes sobre a 
Sociedade da Informação
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INTRODUÇÃO

EXISTEM ECONOMIAS DA INFORMAÇÃO?

Os EUA e a Coreia do Sul são exemplos de economias da 
informação

% do PNB americano criado pelo sector da informação: 1967: 46,2%; 1992: 56%; 
1997: 63%
% do PIB coreano criado pelo sector da informação : 1990: 51,93%; 1995: 56,54%; 
2000:59,05%

Economia da informação – economia na qual a maior parte 
do VAB (Valor Acrescentado Bruto) é gerado nas actividades 
da informação, isto é, é gerado pelo sector da informação da 
economia

Principais características da economia da informação
Grande dimensão económica do sector da informação
Grande importância da informação e dos sistemas de informação nas cadeias de 
valor
Especificidades dos produtos e serviços da informação e dos seus mercados
Crescente investimento em capital da informação, isto é, nas TIC
Fortes impactos do crescimento do sector da informação no emprego, na 
produtividade e na distribuição do rendimento
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SETE GRANDES DESAFIOS DA 
ECONOMIA DA INFORMAÇÃO

Desafio 1 – Reconhecer o valor económico da informação e 
implementar políticas para promover a capacidade de 
construir e gerir sistemas de informação

Desafio 2 – Evitar a discriminação digital

Desafio 3 – Promover a qualificação dos agentes económicos 
da sociedade da informação

Desafio 4 – Investir nas tecnologias da informação e 
comunicação

Desafio 5 – Criar os empregos da sociedade da informação

Desafio 6 – Preparar as pequenas e médias empresas da 
sociedade da informação

Desafio 7 – Melhorar a governação da administração pública 
e, nomeadamente, a sua capacidade de gestão do 
investimento em tecnologias da informação e comunicação
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RECOMENDAÇÕES

O Grupo de Alto Nível da APDSI recomenda a todos os 
responsáveis que promovam, de forma estruturada e 
continuada

O conhecimento sobre a economia da informação e sobre a construção 
e gestão de sistemas de informação

A qualificação dos agentes económicos para evitar a discriminação 
digital e a info-exclusão

O aumento do investimento nas TIC e a criação de novas cadeias de 
valor e de novos postos de trabalho, exigidos pela economia da 
informação

A adaptação das PME à economia da informação, apoiando-as 
adequadamente

A melhoria da governação da Administração Pública com base nas TIC, 
assegurando, como parte integrante, a governação das TIC no 
conjunto da AP
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Sumário
Ponto de partida
– Estudos Gávea sobre a presença na Internet 

das Câmaras Municipais Portuguesas
– Workshops APDSI sobre “Oportunidades e 

Desafios para a Administração Pública Local no 
Contexto da Sociedade da Informação”

– Evolução vs Investimento nas Cidades e 
Regiões Digitais

Questões fundamentais
Vectores de actuação
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Ponto de partida

Estudos Gávea sobre a presença na Internet das Câmaras 
Municipais Portugueses

4 - Transacção completa, incluindo pagamentos
3 - Preenchimento de Formulários online e consulta de processos em 

linha
2 - Disponibilização de Formulários para download
1 - Comunicação geral na Web - Disponibilização de Informação
0 - Sem presença na Internet
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Ponto de partida
Estudos Gávea sobre a presença na Internet das Câmaras 

Municipais Portugueses
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Ponto de partida
Workshops APDSI sobre “Oportunidades e Desafios para a 

Administração Pública Local no Contexto da Sociedade da Informação”

1 – Exclusão/Inclusão
As assimetrias regionais e locais ampliam a info-exclusão.

2 - Cidadania
Os novos instrumentos da Sociedade da Informação são uma oportunidade que deve 
ser aproveitada para
a renovação do sistema democrático e do exercício da cidadania,.

3 – Utilidade do investimento
Equilíbrio entre a oferta de serviços online e a capacitação dos cidadãos para o acesso 
a esses serviços.

4 – Sustentabilidade dos projectos
Necessidade da viabilidade económica e do cumprimento da responsabilidade social dos 
agentes públicos,
locais.

5 – Envolvimento das instituições públicas e privadas
O envolvimento das instituições privadas em projectos públicos deveria ser um 
instrumento de
racionalização do ordenamento do território.

6 – Infra-estrutura de comunicações
Há uma necessidade premente de regular, encontrar e incentivar modelos de 
exploração das
infraestruturas de comunicações.

7 – Construir sobre o que está feito
Necessidade de melhor o aproveitamento dos esforços anteriormente realizados como 
ponto de partida
para as iniciativas futuras. 59



Ponto de Partida

Evolução vs 
Investimento nas 
Cidades e Regiões 
Digitais
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23 Questões fundamentais
1. Encontrar as razões das diferenças

2. Aprender com as surpresas (Dimensão; Localização; 
Universitárias;...)

3. Alargar os estudos a outros espaços de intervenção

4. Preocupação com a acessibilidade (W3C/WAI)

5. Promover a democracia electrónica (exercício da cidadania)

6. Melhoria de processos administrativos e de gestão

7. Melhoria da comunicação com munícipes e agentes externos

8. Melhoria da informação local e sua qualidade

9. Câmaras ainda sem presença na web

10. Estabelecer mecanismos de obrigatoriedade de presença na web

11. Necessidade de consciencialização das câmaras (políticos e 
quadros)

12. Necessidade de promover a procura (literacia dos munícipes)

13. Necessidade de dignificar o e-mail como canal de comunicação
61



23 Questões fundamentais
14. Necessidade de capacitar todos os munícipes em particular os 

mais jovens

15. Melhoria processos administrativos e de gestão com o foco no 
serviço prestado

16. Velocidade de evolução muitíssimo baixa

17. Alargar o estudo às novas ferramentas e serviços (web 2.0)

18. Promover a utilização de novas ferramentas e serviços

19. Necessidade de estabelecer novas políticas de relacionamento 
entre Câmaras Municipais e munícipes

20. Necessidade das Câmaras Municipais estabelecerem novas 
políticas de posicionamento e relacionamento na SI

21. Estabelecer mecanismos de cooperação entre Câmaras Municipais 
de menor dimensão

22. Analisar a eficácia e eficiência do investimento público

23. Utilidade do investimento
62



7 Vectores de actuação
1. Oferta de serviços por parte das Câmaras Municipais
– perspectiva de “serviço” ao munícipe
2. Procura de serviços pelos munícipes (“clientes”)
– “clientes” exigentes
3. Aprender com o passado
– sucessos e os fracassos do passado são fontes importantes do 

saber
4. Cidadania e democracia electrónica
– renovar a forma como se participa
5. Políticas de relacionamento com os munícipes e com as 

organizações
– reequacionar as políticas e as práticas de posicionamento e 

relacionamento
6. Utilidade do investimento público
– critérios de eficácia e eficiência
7. Construir sobre o já realizado
– aproveitar os esforços já realizados
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Factos e Números
Objectivos

Objectivo estratégico – “Colocar Portugal entre os cinco 
países europeus mais avançados na modernização 
tecnológica do ensino em 2010”

2010 - “2 alunos por computador com ligação à Internet”

Facilitar o acesso à sociedade da informação

Promover a mobilidade

Permitir a disponibilização de equipamentos portáteis e de 
ligações em banda larga a mais de 10% da população 
portuguesa
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Factos e Números
Objectivos

Objectivos directamente associados a aspectos tecnológicos 
(computadores e conectividade à Internet)

Não se encontrou informação sobre objectivos associados à
produção e exploração de conteúdos nem à formação
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Factos e Números
Resultados (qualitativos)

Factores limitadores do uso de computadores e da Internet 
nas escolas em Portugal

O acesso e as competências como principais factores limitadores

“a insuficiência das infra-estruturas de TIC constitui o principal factor 
inibidor da utilização de tecnologia no ensino”

"é a dimensão “acesso” às tecnologias que, no caso português, tem 
constituído e continua a constituir a principal barreira à utilização dos 
computadores e da Internet nas nossas escolas"

"94% dos professores inquiridos, neste estudo, expressa claramente 
essa necessidade, assumindo muitos deles conhecer mal as vantagens 
da utilização das TIC em contexto educativo

“no caso português não é a falta de uma atitude positiva face à
utilização das TIC a dimensão mais saliente, revelando, pelo contrário, 
que os professores portugueses denotam uma atitude francamente 
favorável à utilização das tecnologias no ensino"
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Factos e Números
Resultados (qualitativos)

Falta de uma estratégia (clara e conhecida) para a 
componente de desenvolvimento de conteúdos e para os 
serviços de suporte à iniciativa (capacitação de docentes; 
suporte técnico; apoio às famílias;...)

Oportunidade para o aparecimento de inúmeras outras 
iniciativas privadas ainda que louváveis por serem a única 
resposta ao vazio criado

Entropia - percepções confusas dos limites e conteúdos da 
iniciativa e-escolinha
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Principais Conclusões

Falta a renovação do processo de ensino/aprendizagem. O 
investimento corre o risco de não ser potenciado caso não 
se demonstre o mesmo ímpeto no domínio dos novos 
modelos de aprendizagem e dos conteúdos

O modelo de utilização actual induz uma atitude 
“consumidora” e não “produtora” de conteúdos

Torna-se indispensável o desenvolvimento e implementação 
de mecanismos online de tutorização de alunos e 
professores

Torna-se indispensável o desenvolvimento e implementação 
de mecanismos online de apoio às famílias na utilização do 
Magalhães (suporte técnico, orientação pedagógica e 
orientação social)
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Principais Conclusões

A factura familiar no que toca a livros escolares e a manuais 
impressos não foi diminuída, podendo sê-lo largamente 
através da sua digitalização e disponibilização online

Em termos globais, foi dado um passo muito importante no 
que respeita à infra-estrutura física. No entanto, as 
restrições à conectividade, por razões geográficas ou de 
custos elevados, ainda são um importante factor de 
exclusão

O alcance do projecto poderia ser aumentado se tivesse sido 
implementado como um projecto integrado de interesse 
nacional (PIIN)
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Recomendações

1. Garantir o total alinhamento dos projectos educativos e dos 

programas oficiais com a iniciativa Magalhães. Investir na 

reformulação completa dos programas educativos, que 

deverão recorrer de forma sistemática ao Magalhães, ao seu 

software e conteúdos, para ministrar os conhecimentos alvo 

da política educativa

2. Alavancar o potencial da iniciativa com uma política nacional 

abrangente e integrada de desenvolvimento e dinamização 

de conteúdos digitais para a aprendizagem, incluindo 

distribuição de manuais escolares em formato digital
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Recomendações

3. Agilizar o processo de certificação de conteúdos, evitando a 

morosidade e burocracia

4. Desenvolver e implementar urgentemente mecanismos 

online de tutorização de alunos e professores, bem como 

mecanismos online de apoio às famílias na utilização do 

Magalhães

5. Garantir a sustentabilidade futura da iniciativa, 

nomeadamente a nível financeiro, pela sua integração no 

orçamento do Ministério da Educação
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6. Promover a utilização da infra-estrutura desenvolvida no 

estabelecimento de novas vivências e comportamentos, 

nomeadamente implementando interacção com as 

comunidades locais (desporto, clubes, cultura,...) de modo 

a provocar um verdadeiro impacto na educação e 

transformação da criança

7. Alargar o envolvimento à família, tendo o aluno como 

catalisador, no sentido de dinamizar a vivência da 

cidadania, do ser e estar na sociedade, promovendo e 

alavancando iniciativas centradas à volta de actividades 

sociais e familiares e desenvolvendo mudanças de 

procedimentos e mentalidades

Recomendações
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A informalidade em Portugal/ Mundo

A informalidade é um dos maiores inimigos da 
economia nacional com consequências directas

- Distorção das regras de concorrência
- Diminuição da receita fiscal
- Promoção da injustiça social

Portugal tem uma economia informal historicamente 
próxima dos 22-23%, quando a média dos países da 
OCDE se situa nos 12% 
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Fonte: barómetro da produtividade (Gabinete de Estratégia e Estudos Ministério das 
Actividades Económicas e do Trabalho).

Informalidade em Portugal
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SIM!
Se considerarmos uma adopção 

generalizada da FE a 5anos

Uso obrigatório generalizado da Factura Electrónica em 
todas as relações B2B

Obrigatoriedade de Depósito Legal de Facturas

Uso obrigatório de FE na relação com o Estado
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Contributo possível da FE:
•Reduzir 50% Informalidade 
•Aumentar 6% Receita Fiscal

Fonte: eFlow-Estudo de âmbito e viabilidade, CEDT/PWC-Setembro 2008 

2008 (Valores em Milhares 
de Euros)

PIB 166.128.000 €
Volume negócio global 368.392.426 €
Informalidade (Taxa) 22,3%
Redução informalidade 
(%)

50%
Volume negócio adicional 41.075.756 €
Taxa de tributação global 25,3%
Receita fiscal adicional 10.392.166 €
Receita fiscal adicional / 
PIB

6%
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Efeitos complementares da
redução da informalidade

Os efeitos da redução da informalidade far-se-ão sentir na 
sociedade através de

Redução dos preços dos bens e serviços

Maior equidade e justiça fiscal entre contribuintes

Aumento das receitas fiscais

Melhor afectação de recursos para as áreas sociais

Melhoria da imagem/visibilidade do País no estrangeiro

Transferência de recursos para funções de valor 
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APDSI - Associação para a Promoção e Desenvolvimento da 
Sociedade da Informação

Rua Alexandre Cabral, Nº 2C - Loja A
1600-803 LISBOA
Portugal

Tel.: +351 217 510 762
Fax: +351 217 570 516
E-mail: secretariado@apdsi.pt.
URL: www.apdsi.pt.
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