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Considerando o Cartão do Cidadão um assunto de enorme importância a nível nacional, o GAN elegeu-o como alvo 
de reflexão para a sua segunda tomada de posição.

Existindo já uma iniciativa concreta dos poderes públicos, a apresentação da “prova de conceito” constituiu o ponto 
de partida da contribuição do GAN para a discussão pública de tão importante medida.

Consideramos a iniciativa do Governo como globalmente positiva:

É um sinal forte dado à sociedade portuguesa (porventura melhor interpretado pela comunidade identificada com 
a sociedade da informação).

É suportada numa “prova de conceito” na qual são já identificados alguns dos processos a transformar.

A disponibilização dos documentos de suporte à prova de conceito facilita a contribuição da sociedade civil e, 
principalmente, a partilha de boas práticas com o universo empresarial.

No entanto, há que ter em atenção que estamos ainda perante uma “prova de conceito” que, embora seja necessária 
para preparar os passos seguintes, pouco nos informa sobre a ambição dos decisores políticos e do projecto de 
mudança subjacentes. 

O Cartão do Cidadão justifica-se principalmente como despoletador de transformação na administração pública, 
como pretendeu mostrar a “prova de conceito”, na qual foram já definidas possíveis alterações em dois processos 
de impacte para o cidadão.

Com efeito, um investimento desta natureza, apoiado numa promoção e divulgação pública tão intensa como a que 
tem sido feita pelo Governo, não se fundamenta unicamente na redução do número de cartões de que um cidadão 
necessita para interagir com os diferentes organismos do Estado.

Pelo contrário, a decisão de implementação do Cartão do Cidadão cria uma oportunidade praticamente ímpar para 
rever toda a arquitectura da informação, dos processos e das aplicações da administração pública, aos níveis central 
e local. 

A análise e a mudança das macro-estruturas organizacionais da administração pública central em curso são obviamente 
passos importantes, faltando actuar decididamente sobre a arquitectura das dimensões que sobreviverão a todas as 
alterações de estruturas organizacionais, nomeadamente: a informação e os processos. 

É, agora, fundamental inventariar todos os processos a transformar nos próximos anos e definir e quantificar metas, 
em termos de: benefícios para o cidadão; redução de custos para a administração pública; investimento a realizar. 
Como sabemos, existe habitualmente grande dificuldade em realizar aquilo que não é planeado e não é medido.

Em iniciativas de grande alcance e complexidade, assim como em iniciativas de investimento público relativamente 
elevado, importa contar com um roteiro muito claro para a implementação, nas suas diferentes vertentes. 

Nomeadamente: 

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?

Será necessário, também, dotar esta iniciativa de um nome e uma face, um gestor de programa munido de uma 
carta de mandato que lhe permita coordenar as diferentes iniciativas transversais ao longo da implementação.

Entendemos a avaliação de riscos como um instigador para a acção e uma forma de mitigar naturais resistências 
por parte dos cidadãos e dos protagonistas internos da transformação, quer estes se situem nos órgãos políticos ou 
administrativos do Estado.

Nesse sentido, deveria ser realizada e disponibilizada uma avaliação de riscos e explicitada a forma como estes 
serão anulados ou mitigados, uma vez que a “prova de conceito” é omissa neste tema.

No desenho de sistemas de informação não basta garantir a segurança de cada operação no momento da sua 
realização. É fundamental que exista a possibilidade de rastrear a globalidade das operações realizadas, assim como 
de serem auditadas, após a sua realização, por entidades externas ao sistema que as gere. 

Esta necessidade é tanto mais relevante quando se interage com informações críticas dos cidadãos. Não existe 
evidência, na “prova de conceito”, das garantias e suportes do rastreio das operações nem do formato e entidades 
que irão realizar as necessárias auditorias.
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Com a introdução efectiva do Cartão do Cidadão nos processos de interacção dos cidadãos com o Estado os actos 
de natureza legislativa e as decisões de regulamentação não poderão continuar a ser realizados isoladamente pelos 
diferentes ministérios e outras unidades funcionais da administração pública.

Deste modo, cremos que será também fundamental assegurar e planear, tão cedo quanto possível, a transformação 
dos mecanismos de produção legislativa, tornando obrigatórias análises prévias de impactos transversais sobre 
processos e sistemas.

O concurso de diferentes intervenientes para assegurar a eficácia e a eficiência do modelo aconselha à definição 
de um modelo de governação em que as responsabilidades sejam claras, quer ao nível da gestão das componentes 
transversais do modelo, quer ao nível dos processos de natureza mais departamental. Este aspecto, também excluído 
da “prova de conceito”, deverá ser um pilar fundamental do Cartão do Cidadão. 

O investimento deverá ser planeado e realizado de modo a que possa, sem grandes investimentos adicionais, ser 
adoptado noutras situações, como no caso das múltiplas relações do Estado com as empresas e com profissionais 
independentes e organizações em geral. 

O crescimento da sociedade da informação passa sobretudo pelos projectos para o desenvolvimento e aumento da 
interoperabilidade de processos e sistemas de informação da administração pública, dos cidadãos e das empresas. 
Quanto mais os cidadãos, as empresas e a administração pública puderem interoperar com base em processos e 
sistemas de informação baseados em redes de computadores, mais desenvolvida será a sociedade da informação.

Crendo que será mais tarde encarada a possibilidade do Cartão do Cidadão ser expansível a outras funcionalidades, 
haverá que ter em atenção que algumas dessas novas funcionalidades no cartão podem facilmente associar-se a 
questões que são delicadas (social e individualmente).

Importará então discutir, avaliar e decidir os modos como as opções/funcionalidades que venham a ser adoptadas, 
asseguram a protecção do cidadão em caso de “roubo de identidade” e de acesso e uso indevido de informação 
individual sensível.

O alcance do Cartão do Cidadão não se esgota na reengenharia da administração pública. Ele deverá ser uma 
alavanca para a utilização e disseminação das tecnologias de informação e comunicação nos diferentes sectores da 
economia e da sociedade.

Assim, há que dar a possibilidade ao sector empresarial privado de ser parte integrante neste modelo, de forma 
transparente e repartindo benefícios e custos.

Este último aspecto reveste-se de grande importância num contexto de pressão para redução de custos de 
investimento e de funcionamento do Estado. 

Sempre que possível, a arquitectura a adoptar não deverá condicionar o modelo, evitando-se a sua agregação 
desde logo a um conjunto de tecnologias que lhe reduzam graus de liberdade no futuro ou criem dependências 
dispensáveis.

A ambição e o posicionamento deverão ser globais, ultrapassando a dimensão reduzida do mercado português, 
devendo ser incentivadas as empresas de base nacional e multinacional a pensarem em soluções adoptáveis por 
diferentes países, à escala europeia e transcontinental, de modo a colocar o brainware português na primeira linha 
da construção de soluções inovadoras.

Do nosso ponto de vista, a diplomacia económica deveria, mesmo, estar já activa na promoção desta iniciativa.

Pela grande importância de que se reveste este projecto para o cidadão, a comunicação pública deve constituir uma 
forte componente estratégica, e deve ser incentivada e assegurada de forma continuada.

Numa época mediática como aquela em que vivemos, esta “prova de conceito” merece e deve ser colocada nos 
media a que os portugueses acedem normalmente.

Porque não utilizar as telenovelas e teatralizar situações de modo a criar apetências, expectativas e vontade das 
populações para participarem na sociedade da informação e do conhecimento?

Estando claro tratar-se de uma iniciativa globalmente positiva, com uma calendarização de implementação 
ambiciosa, há que assegurar que o Cartão do Cidadão não entra em modo operacional sem que estejam asseguradas 
as características essenciais de “rastreabilidade”, “auditabilidade” externa, independência de uma tecnologia e 
protecção do cidadão.

Este processo deve seguir a mesma metodologia de transparência e diálogo com a sociedade civil que foi adoptada 
até agora.
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O Grupo de Alto Nível (GAN) tem a missão de facultar à Direcção da Associação para a Promoção e 
Desenvolvimento da Sociedade da informação, de forma sistemática e continuada, uma avaliação 
qualitativa e quantitativa da acção dos Órgãos de Soberania e de outras iniciativas relevantes na 
área da Sociedade da Informação e do Conhecimento.

O GAN contará como principais padrões de referência: programas eleitorais, as Grandes Opções do 
Plano e o programa do Governo, estudos e estatísticas nacionais da Comissão Europeia, da OCDE, 
da UNESCO, e outros documentos que se julguem pertinentes.

O GAN é composto por um número ímpar de membros seleccionados individualmente pela 
Direcção da Associação, e que aceitem colaborar com a APDSI, colocando o seu conhecimento, a 
sua experiência e esforço individual ao serviço da comunidade nacional.

O grupo é actualmente composto por: Afonso Cascão; Alberto Sant’Ana Godinho; António Brandão 
Moniz; António Cavalheiro Dias; António Dias de Figueiredo; António João Simões Monteiro; Joaquim 
Alves Lavado; José Dias Coelho; José M. Gomes Almeida; José Tribolet; Luís Amaral; Paulo Querido; 
Pedro Souto; Rui Baião; Vicente Gaspar Pires.

A experiência e as responsabilidades profissionais dos membros constituem o principal valor do 
GAN –- procurando-se que estejam representados vários sectores da economia e da sociedade 
portuguesas.

O GAN produz periodicamente um documento de posição sobre um tema de interesse nacional, 
procurando-se sempre que o mesmo seja pertinente, actual e relevante relativamente à Sociedade 
da Informação.

A acção do GAN constituirá uma colaboração competente e interessada, ajudando a melhorar e/ou 
ajustar acções que se estejam a desenvolver ou a planear e que tenham impacto na Sociedade da 
Informação.

Essa acção é levada a cabo numa manifestação clara de cidadania e aderindo naturalmente aos 
objectivos da APDSI.

A APDSI tem por objecto a promoção e o desenvolvimento da Sociedade da Informação 
e do Conhecimento em Portugal. 

Para a prossecução do seu objecto, a Associação poderá desenvolver todas as actividades 
que julgue necessárias ou convenientes, nomeadamente:

• Informar, aconselhar e apelar para o Estado em questões políticas e legais relativas à 
Sociedade da Informação e do Conhecimento;

• Informar os cidadãos, empresas e outras entidades em questões relativas à Sociedade 
da Informação e do Conhecimento;

• Contribuir para o combate à info-exclusão;

• Apoiar e desenvolver actividades que façam chegar os benefícios da Sociedade da 
Informação ao maior número possível de cidadãos;

• Promover e dinamizar projectos de utilidade pública no âmbito da Sociedade da 
Informação e do Conhecimento.

Em harmonia com estes objectivos, a Visão da APDSI é a de Portugal ser um país na 
frente do desenvolvimento mundial da Sociedade da Informação e do Conhecimento 
e em que todos, sem distinção de classe social, de nível educacional, de deficiências 
físicas ou mentais, de idade ou de outros factores, possam ter acesso aos benefícios da 
Sociedade da Informação. 
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