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Open Standards - A promoção da 
interoperabilidade com base na 

utilização de normas abertas diminui 
as barreiras de utilização e escolha do 

software.

O Software deve ser escolhido com base 
na análise de custo benefício

Software Livre – Uma alternativa 
credível a considerar na análise de 

custo benefício das soluções.
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Algumas entidades da AP com 
implementações de OSS

• UMIC, IP - Sítios de Internet: UMIC, e-U, b-on, 
Voto Electrónico;

• AMA - Sítios de Internet: AMA, Conferência de e-
gov;

• Instituto Nacional de Estatística - Diversos 
serviços de infra-estrutura de segurança e Internet 
e sistemas de produtividade e aplicações;

• Direcção Geral do Tesouro - Sistema de 
Pagamentos ao Estado;

• Ministério da Educação - Salas TIC;
• Alto Comissariado para a Imigração e Minorias 

Étnicas -  Sistema de Gestão do Centro Nacional 
de Apoio ao Emigrante;

• Centro de Gestão da Rede Informática do 
Governo -Diversos serviços de infra-estrutura de 
segurança e Internet;

• Instituto Superior Técnico - Projecto Fénix.
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A utilização de SL/SA também 
ganha prémios!

O ACIME ganhou o 1º lugar da categoria de Atendimento a Clientes com o 
projecto de atendimento dos Centro Nacional de Apoio ao Imigrante (CNAI).

O CNAI disponibiliza serviços ao imigrante numa filosofia de “loja do Cidadão”. 
É utilizado um software aberto de gestão de workflow que suporta os fluxos de 
informação dos serviços disponibilizados pelo CNAI.



Plataforma de 
Interoperabilidade da 
Administração Publica

O que é:

É uma plataforma de interoperabilidade central orientada a serviços baseada em 
standards e normas abertas.

Objectivos:

Dotar a Administração Pública de uma ferramenta partilhada que permitir a 
interligação dos diversos sistemas e a disponibilização de serviços electrónicos 
multicanal.

• Utiliza em simultâneo duas versões 
das componentes de integração com 
os Organismos a que chamamos 
“Toolkit”

• Uma das versões é instalada numa 
plataforma completamente OSS

• Ambas as versões serão 
disponibilizadas com uma licença 
opensource.
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