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Entre os dias 24 e 25 de Maio a APDSI or-
ganizou uma reflexão sobre o ponto de 

situação da Administração Pública Electrónica 
em Portugal, focada nos desenvolvimentos e 
nas metas futuras da Estratégia de Lisboa. O 
evento reuniu um leque rico de representantes 
de vários sectores do Estado que partilharam 
visões e preocupações neste encontro de dois 
dias, realizado no Pestana Palace, em Lisboa. 
Pelo quarto ano consecutivo este convite à 

reflexão sobre os avanços no chamado eGov 
contou com o patrocínio da SAP Portugal, que 
representada por Rui da Silva frisou o interesse 
da empresa nesta área de negócio, materializa-
do em Portugal através de uma equipa de de-
senvolvimento que presta serviços não só para 
o mercado local, mas também para o mercado 
espanhol e francês.     
Arminda Neves, coordenadora adjunta para a 

Estratégia de Lisboa, iniciou o evento percor-
rendo os principais episódios do plano europeu, 
definido há sete anos no âmbito da presidência 
portuguesa da União Europeia e explicou por-
que na sua visão faz sentido falar na Estratégia 
de Lisboa no contexto da modernização da Ad-
ministração Pública. 
Em jeito de retrospectiva foi recordado que na 

génese da Estratégia de Lisboa esteve a convic-
ção de que as políticas europeias não podiam 
ser só uma agregação de políticas, mas devendo 
ser uma reflexão às questões relacionadas com 
a competitividade da Europa no contexto de 
globalização.
A Europa precisava de se afirmar como uma 

região competitiva, sem perder valores adqui-
ridos e agindo numa lógica de compatibilidade 
com as questões de sustentabilidade ambiental, 
crescimento económico e sustentabilidade so-

cial. Uma perspectiva que, como refere Armin-
da Neves, “durante cinco anos não passou de 
uma visão utópica” porque o desafio não estava 
colocado nos termos correctos.
Com a revisão da Estratégia de Lisboa em 

2005 e a definição de novas metas para um 
horizonte temporal de 4 anos, até 2009, foi 
assumido pelas estruturas europeias e pelos 
próprios Estados-membros que os objectivos 
traçados em 2000 não tinham sido alcançados 
e que a implementação do plano europeu não 
tinha acontecido. 
Este período de balanço veio pôr a claro di-

ferentes visões. Tanto do que tinha acontecido 
até então, como relativamente ao que deveria 
acontecer daí em diante. Arminda Neves iden-
tifica três principais correntes de pensamento 
nessa altura: uma que defende a focalização da 
Estratégia de Lisboa no crescimento e empre-
go, deixando cair outros princípios que nortea-
ram o conceito original, mais relacionados com 
as preocupações sociais e ambientais; uma se-
gunda corrente que diagnosticava e denunciava 
uma desvirtualização da Estratégia e uma ter-
ceira que colocava a tónica de futuro nas ques-
tões do crescimento e emprego, sustentados 
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3 principais desafios 
da Estratégia de Lisboa renovada:
• Competitividade pela inovação
• Apelo ao conhecimento
• Mais e melhores empregos

 (Arminda Neves, Coordenadora 
Adjunta da Estratégia de Lisboa)
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nas restantes componentes originais do plano 
apresentado cinco anos antes em Lisboa.
Arminda Neves acredita que a “máxima” da 

Estratégia da Lisboa, emergente das várias 
perspectivas europeias sobre o passado e o fu-
turo, passou a ser a “competitividade pela ino-
vação” em que a capacidade de criar valor e 
transformar esse valor em vantagem competiti-
va é o novo grande objectivo.
Esta máxima corresponde também a um de 

três grandes desafios que se colocam hoje à 
Europa, e mais concretamente à renovada Es-
tratégia de Lisboa. Os outros dois têm a ver 
com o “apelo ao conhecimento” e com a “ca-
pacidade para criar mais e melhor emprego”.
O apelo ao conhecimento apresenta-se como 

um desafio sobretudo ao nível do sistema edu-
cativo e formativo, mas também organizativo. 
É necessário reestruturar processos e isso es-
tende-se à Administração Pública a qual tem 

     Página 4 de 12

3 metas fundamentais 
na modernização da AP: 
• Ter uma Administração Pública 
a fazer o que é necessário
• Fazer melhor/ Melhor gestão
• Incentivar a reacção do sector privado 
(parcerias) 

 (Arminda Neves, Coordenadora 
Adjunta da Estratégia de Lisboa)

também de ganhar capacidade para produzir 
novos saberes, defende.           
A capacidade para criar mais e melhores em-

pregos, por seu lado, está intimamente ligada 
à qualificação das pessoas e das organizações. 

Saber estar em 
rede, utilizar as 
TIC, ou ter domí-
nio sobre línguas 
estrangeiras são 
alguns dos aspec-
tos essenciais a 
este nível. “Temos 
de ter empresas 
que queiram e pro-
curem trabalha-
dores mais quali-
ficados”, sublinha 
Arminda Neves, 
considerando que 
estas prioridades 
são na verdade 
condições de so-
brevivência. 
A par com a rede-

finição de priorida-
des a Estratégia de 
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Lisboa sofreu outras alterações, que a tornaram 
mais capaz de produzir efeitos no terreno. É su-
blinhada a nomeação de um “senhor Lisboa” em 
cada Estado-membro e a criação de planos na-
cionais de acção (Plano Nacional para Apoio ao 
Crescimento e Emprego - PNACE), conduzidos 
por equipas locais e a funcionar em coordenação 
com a Comissão Europeia e com um conjunto de 
projectos tutelados por este órgão executivo.
O realinhamento voltou a colocar a Estraté-

gia na agenda política europeia e os primeiros 
resultados disso já são visíveis com a reflexão 
que começa a ter lugar sobre áreas, que não 
correspondendo agora a valores intrínsecos na 
nova estratégia, passaram de novo a ser alvos 
da atenção da CE, a qual pondera o seu trata-
mento de forma autónoma. “Este ano e meio de 
novo ciclo foi muito importante para a credibi-
lização da Estratégia de Lisboa”, considera a 
Coordenadora Adjunta do gabinete português. 

A Estratégia de Lisboa “reformada” 
no contexto nacional
Em Portugal o Plano Nacional para Apoio ao 
Crescimento e Emprego (PNACE) está em li-
nha com o programa do Governo, o que para 
Arminda Neves é uma vantagem, até compa-
rativamente a outros Estados-membros. Na gé-
nese deste programa terá estado a convicção de 
que ele não poderia ser somente um conjunto 
de políticas públicas, mas que deveria também 
ter a capacidade para mobilizar a sociedade. 
Diz a responsável que basicamente assenta em 
quatro Cs: Confiança, Credibilidade, Competi-
tividade e Coesão. 
O programa nacional partiu também da cons-

tatação que a “Administração Pública estava 
longe de poder desempenhar o papel de motor 
de desenvolvimento” e daí o grande foco na sua 
modernização. Para esta tarefa de moderniza-
ção da AP foram eleitas três prioridades funda-
mentais: ter uma administração pública a fazer 

o que é necessário; ter uma AP que faça melhor 
e ter uma AP que incentive a resposta e o dina-
mismo do mercado. 
No que se refere à primeira área de trabalho 

Arminda Neves admite que a AP foi acumulan-
do um conjunto de papéis ao longo dos anos, 
relativamente aos quais urge perceber qual o 
seu valor real. Esta é uma questão que só pode-
rá ter resposta com um melhor alinhamento da 
Administração com as políticas públicas e que 
se garante através de uma maior confiança entre 
estes dois “actores”.
Para a Administração fazer melhor - segunda 

prioridade no processo de modernização - é ne-
cessário uma melhor gestão e melhores proces-
sos, áreas onde as TIC desempenham um papel 
fundamental. 
A terceira prioridade indica a necessidade de 

se desenvolver mecanismos que aproximem o 
sector público e privado em parcerias e que po-
sicionem o Estado num papel de incentivador 
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A “máxima” da 
Estratégia da Lisboa, 
emergente das várias 
perspectivas europeias 
sobre o passado e o futuro, 
passou a ser a “competitivida-
de pela inovação” em que
a capacidade de criar valor 
e transformar esse valor 
em vantagem competitiva é o 
novo grande objectivo

Arminda Neves , 
Coordenadora Adjunta 
da Estratégia de Lisboa
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da acção do mercado. Dentro da própria Ad-
ministração é também necessário dinamizar a 
construção de redes e transferir os que são hoje 
casos pontuais de sucesso para o coração da 
Administração Pública.
Arminda Neves mostra-se optimista relativa-

mente ao sucesso dos programas no terreno sem 
deixar de reconhecer que “as ideias são muito 
mais precoces do que a prática” e admitindo 
que a AP tem sido boa a importar práticas, mas 
pior a colocá-las de facto a funcionar.       
Os dois grandes instrumentos de mudança do 

novo plano da Estratégia de Lisboa estão em 
marcha e são a Reforma da Administração Cen-
tral do Estado (PRACE) e o SIMPLEX, que co-
brem uma larga diversidade de áreas olhando 

quer para dentro da estrutura, quer para fora, 
para a sua relação com o cidadão.
Sobre os objectivos destes programas a res-

ponsável sublinha a necessidade de se implantar 
uma filosofia em que as estruturas se moldem às 

estratégias e não o contrário e em que o cidadão 
seja o ponto de partida. Também realça a neces-
sidade de se criar uma maior mobilidade nas po-
líticas de pessoal da AP, que devem igualmente 
tornar-se mais incentivadoras, mas também mais 
responsabilizadoras para quem as executa.    
A Coordenadora Adjunta da Estratégia de 

Lisboa remata a intervenção num tom positivo 
frisando que as fragilidades detectadas em Por-
tugal e que são agora o alvo principal das po-
líticas para a Sociedade da Informação encon-
tram equivalência em vários países europeus e 
não são uma exclusividade nacional. Arminda 
Neves sublinha igualmente os bons exemplos 
e a importância de manter um espírito de co-
municação e de envolvimento em toda a má-
quina da Administração Pública. Um espírito 
que beberá do crescente relacionamento em 
rede entre vários organismos públicos sempre 
que necessário, do reconhecimento dos pionei-
ros - de forma a manter viva a inovação - e do 
timing de apresentação de resultados dos pro-
jectos mobilizadores.
A Estratégia de Lisboa entrará num novo ciclo 

em 2009. Antes disso inicia-se um período de 
reflexão, na Cimeira da Primavera do próximo 
ano que preparará um balanço sobre a imple-
mentação dos vários programas nacionais. Já em 
Setembro de 2007 a Comissão Europeia planeia 
o lançamento de um Vision Paper que, como o 
nome indica, lançará uma visão de futuro sobre 
o plano traçado em Lisboa no ano 2000. 

Administração Pública 
deve focar-se no Cidadão   
Feito o enquadramento ao tema, a reflexão 
organizada pela APDSI seguiu com uma ex-
posição de Luís Amaral que introduziria mais 
tópicos para debate. Na visão do professor da 
Universidade do Minho, a Estratégia de Lisboa 
deve ser um quadro de referência para três áre-
as fundamentais: uma Administração Pública 
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A Estratégia de Lisboa 
entrará num novo ciclo 
em 2009. Antes disso 
inicia-se um período 
de reflexão, na 
Cimeira da Primavera 
do próximo ano que 
preparará um balanço 
sobre a implementação 
dos vários programas 
nacionais 

Arminda Neves , 
Coordenadora Adjunta 
da Estratégia de Lisboa
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radas relevantes as questões 
da conectividade, da dispo-
nibilidade e da integração 
dos serviços digitais. Luís 
Amaral sublinha a neces-
sidade de acabar com “as 
aberrações geográficas” e 
resolver as questões de inte-
roperabilidade dos sistemas 
de informação.        
Olhando para a situação 

actual, o professor reco-
nhece que a mudança está 
a acontecer. Faz referência 
a estudos como aquele que 
anualmente é encomenda-
do pela Comissão Europeia 
à consultora Cap Gemini e 
que na sua última edição 
mostra uma evolução po-

sitiva no panorama nacional. Refere também 
exemplos como o Portal do Cidadão, a Em-
presa na Hora, o Cartão de Cidadão, o PRA-
CE e o SIMPLEX, mas contrapõe estes avan-
ços com um conjunto de medidas que muito 
anunciadas ainda não passaram à prática, pelo 

Estratégia de Lisboa deve ser um 
quadro de referência para:
• Uma Administração Pública mais racio-
nal e económica
• Uma Administração Pública com rumo
• Vida Facilitada para o Cidadão

 (Luis Amaral, 
professor da Universidade do Minho)

mais racional e económica; uma Administração 
Pública com rumo (ao nível das políticas e das 
estratégias); e uma Administração Pública que 
garanta vida facilitada para o cidadão. 
Esta Administração Pública mais racional do 

ponto de vista organizativo deve alavancar-se 
nas Tecnologias da Informação e da Comunica-
ção, como indutores de economias que permi-
tam gerar eficácias e contribuir para um melhor 
funcionamento. 
Ao nível das estratégias (do rumo) Luís Amaral 

considera que é prioritária a definição de políti-
cas mais claras em níveis como o das compras 
públicas, da utilização de software livre versus 
software proprietário, ou do equilíbrio entre out-
sourcing e insourcing. 
Já no que se refere ao cidadão o professor des-

taca a necessidade das políticas públicas elec-
trónicas garantirem uma relação digital plena, 
que respeite todas as necessidades de interacção 
e que assegurem a capacitação, mediação e aces-
sibilidade. Neste aspecto são também conside-
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a assinatura digital são exemplos. Pensada em 
2000 a assinatura digital foi nessa altura alvo de 
enquadramento legislativo, mas hoje esta possi-
bilidade ainda não corresponde a uma realidade 
efectiva. 
Outros dados estatísticos mostram que a pre-

sença das TIC nos organismos públicos, es-
pecialmente na Administração Local, é ainda 
pouco útil para o cidadão. Números apurados 
pelo GAVEA - um centro de estudos da Univer-
sidade do Minho - relativos a 2006 revelam que 
mais de metade das autarquias com endereço 
de e-mail para responder a questões dos cida-
dãos não o faz. Isto se estiverem em questão 
perguntas de resposta simples. À medida que 
o nível de complexidade da questão aumenta, 
cresce também a percentagem de municípios 
que não respondem às solicitações. Ainda as-
sim há uma percentagem de 24 por cento das 
câmaras que dão resposta a questões simples 
em menos de 4 horas. A análise continuada de 
dados também revela uma evolução, mas é uma 
evolução demasiado lenta.
A propósito de dados estatísticos Luís Amaral 

levanta também a questão: será que andamos a 
medir o que é realmente necessário? “Medem-
se os gigas, os megas e os kapas, ou seja, a 
quantidade das coisas. Mas não é medida a sua 
utilidade”, frisa. Daqui decorre uma questão 
que acaba por dar o pontapé de saída para o 
debate que se seguiu às exposições dos keyno-
te speakers. 

Evolução da oferta de serviços 
públicos electrónicos não é 
acompanhada pela procura
Os desenvolvimentos tecnológicos que já in-
corporámos estão a criar uma oferta superior à 
procura. Continuar a trabalhar no desenvolvi-
mento da Sociedade da Informação implica por 
isso lançar um olhar mais atento também sobre 
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É prioritária a definição 
de politicas mais claras 
a níveis como o das 
compras públicas, 
da utilização de software 
livre versus software 
proprietário, ou 
do equilíbrio entre 
outsourcing e insourcing. 

Luis Amaral, professor 
da Universidade do Minho      

menos de forma generalizada.
A factura electrónica, a inexistência de uma 

plataforma interoperável usada por toda a AP e 
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o outro lado. O lado do cidadão e o lado da 
estrutura, aqueles que são afectados pelas mu-
danças tecnológicas e pelas reformas. Os que 
beneficiam, como diz João Carvalho de “pró-
teses cognitivas”, ferramentas que são apoios 
ao conhecimento. Na Administração Pública 
estas ferramentas podem mesmo acabar por 
ter um efeito perverso se o investimento em 
tecnologia não for acompanhado de outros 
ajustes que acomodem essa capacidade produ-
tiva, alerta.      
Sobre a fraca procura de serviços públicos 

electrónicos Luís Vidigal, moderador do de-
bate, recorda que a penetração de Internet 
hoje em Portugal ronda os 36 por cento e com 
tendência a estabilizar, mas também contra-
põe o sucesso de alguns serviços como as De-
clarações Electrónicas da Direcção Geral de 
Impostos que conta actualmente com mais de 
cinco milhões de utilizadores registados. 
“Temos um défice muito grande de capital 

humano que no mundo digital se consubstan-
cia na iliteracia digital”, identifica José Dias 
Coelho. O presidente da APDSI nota que este 
aspecto afecta quer funcionários públicos, que 
não receberam formação adequada e antecipa-
da antes de entrarem na nova era de serviços 
do Estado, quer o cidadão junto do qual é ne-
cessário recuperar competências e promover 
novas oportunidades, para que oferta e procura 
de serviços digitais caminhem a velocidades 
idênticas. 
Outro aspecto identificado pelo responsável 

é a utilidade dos serviços públicos - quando 
existe, a procura em seu torno vai também 
desenvolvendo-se. A acessibilidade também é 
apontada como aspecto importante. Foi diag-
nosticado há muito que a baixa taxa de utiliza-
ção de Internet está intimamente relacionada 
com uma baixa taxa de posse de computador, 
à partida. Contornar esta questão é um desa-
fio que tem encontrado resposta em iniciativas 

como os postos públicos de acesso à Internet, 
que José Dias Coelho reconhece como úteis no 
combate ao fosso digital que na sua perspectiva 
começa a tornar-se evidente em Portugal, com 
a tendência de estagnação que os números de 
utilização da Internet vêm indicando.
A questão da segurança e da confiança nos 

meios digitais como possível inibidor de um 
maior penetração de Internet é também levada 
a debate por António Leitão. A questão não é 
consensual mas torna a encaminhar a discussão 
para o tema da assinatura electrónica. Se tivesse 
sido adoptada em tempo esta ferramenta pode-
ria ter-se assumido como um veículo de dina-
mização do uso de serviços electrónicos, mas 
também como uma vantagem competitiva face 
a outros países, já que como se referiu Portugal 
foi o primeiro país da Europa a fazer aprovar 
legislação nesta matéria. Depois disso, questões 
relacionadas com a tutela da entidade creden-
ciadora (que credencia as entidades certificado-
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Análise de progressos no eGov 
   Os bons exemplos:
     • Portal do Cidadão
     • Empresa na Hora
     • Cartão de Cidadão 
     • PRACE
     • SMPLEX

   O que falta fazer:
     • Assinatura digital
     • Factura electrónica
     • Plataforma de interoperabilidade

 (Luis Amaral, 
professor da Universidade do Minho)
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ras) e posteriormente com a sua formalização 
e reunião das competências legais necessárias 
atrasaram a entrada em vigor do mecanismo, 
ainda hoje a funcionar a meio gás. 
Entretanto outros países europeus como 

a Irlanda e o Reino Unido deram passos no 
mesmo sentido e introduziram a assinatura 
electrónica, que acabou por não vingar com 
o sucesso esperado. Também na banca o me-
canismo já foi utilizado e descontinuado, mas 
não obstante estas experiências menos positi-
vas considera-se perdida uma potencial opor-
tunidade de liderança tecnológica.

A digitalização da informação 
na perspectiva da Administração
Analisando a questão da segurança dos dados 

do ponto de vista da Administração, Cecília 
Henriques da Direcção Nacional de Arquivos 
considera que “neste momento não é a segu-
rança das transacções que está em causa, mas 
a segurança do acesso continuado à informa-
ção”. A forma como esta informação pode ser 
acedida daqui a 10 ou 15 anos. No mundo fí-
sico a Administração já teve situações em que 

4 medidas governamentais 
prioritárias: 
• Dar Pasta às questões da Sociedade 
da Informação criando um ministério 
próprio 
• Apostar na interoperabilidade entre 
sistemas de informação da AP
• Responsabilização dos dirigentes 
públicos
• Recuperar ferramentas de combate ao 
analfabetismo para combater a iliteracia

 (Luis Amaral, 
professor da Universidade do Minho)

não conseguiu gerir da 
melhor forma a sua in-
formação e no mundo 
digital o facto de não 
estarem criadas todas 
as condições para asse-
gurar a continuidade do 
acesso a essa informa-
ção de forma segura pa-
rece criar receios.

Complementando 
a questão é também 
questionada por Dulce 
O`Neill, do Ministério 
das Finanças, “a dispo-
nibilidade dos dirigen-
tes públicos e sua orien-
tação para questões TIC, 

que a par com as limitações orçamentais são 
questões muitas vezes pouco dinamizadoras ou 
mesmo suicidas para alguns projectos”.  
Presente em várias apresentações e em vários 
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momentos da refl exão a questão da interopera-
bilidade dos sistemas de informação na Admi-
nistração Pública volta a ser abordada por Luís 
Amaral que alinha um conjunto de quatro me-
didas consideradas mais prioritárias em maté-
ria de desenvolvimento e consolidação de uma 
Sociedade da Informação, em jeito de remate 
ao debate.
Esta plataforma de interoperabilidade é apon-

tada como imprescindível, já que garantiria a 
transversalidade do tratamento de várias ques-
tões e acomodava com maior tranquilidade os 
diferentes ritmos de implementação do governo 
electrónico nos vários ministérios. Luís Vidigal 
faz um parêntesis para recordar que esse parece 
não continuar a ser o entendimento do Governo 
que mantém a aposta em várias opções tecno-
lógicas, como exemplifi cam as plataformas das 

Nome Entidade

Adriano Coelho Martinho Conselho Nacional de Planeamento Civil de Emergência

Ana Maria Boto Direcção Geral do Tesouro                                             

António Inácio Covita Direcção Geral da Autoridade Marítima                                 

António Leitão PJ - Polícia  Judiciária

Armando Marques Programa Operacional Regional do Alentejo

Arminda Neves Estratégia de Lisboa e do Plano Tecnlógico

Carlos Alberto Falcão ICEP Portugal - Investimentos, Comércio e Turismo

Cecília Henriques Direcção Geral de Arquivos

Clementina Reis Gabinete de Gestão Financeira

Cristina Sousa Instituto Português do Património Arquitectónico

Dulce O’Neill Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações 
Internacionais

Eduardo Elísio Peralta Feio Gabinete de Estudos e de Planeamento de Instalações

Elvira Sequeira Pereira Inspecção Geral de Finanças

Lista de participantes
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Finanças, da Justiça ou do CEGER, estas duas 
últimas mais recentes mas que acabaram por re-
presentar opções nada coordenadas com a pri-
meira, ou com outras soluções tecnológicas já 
implementadas.
Outra medida governativa de elevada priori-

dade é para Luís Amaral a criação de um mi-
nistério que tutelasse todas as questões rela-
cionadas com a Sociedade da Informação e a 
modernização do Estado. A responsabilização 
dos dirigentes públicos é outro aspecto aponta-
do e que também acabou por estar subjacente a 
várias intervenções. Enquanto não existir uma 
verdadeira responsabilização dos dirigentes 
políticos pelos resultados das suas decisões, 
como acontece no sector privado, será mais di-
fícil garantir um avanço sustentado do governo 
electrónico.
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