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A Caixa de PandoraA Caixa de Pandora
Sinônimo de tudo o que,

sob aparência de encanto,
é fonte de males e desgraças
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A Caixa de Pandora

• Demasiadas 
Expectativas

• Informação de
má qualidade
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Um tesouro bem escondidoUm tesouro bem escondido
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Segredos bem 
guardados

Segredos bem 
guardados
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para alimentar uma gorda senhorapara alimentar uma gorda senhora
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Não vou à
falência!



Objectivos do e-Gov
• Orientação para as necessidades do cidadão
• Orientação para resultados
• Aumentar a transparência
• Criar confiança nos cidadãos
• Universalidade no acesso a informação e serviços
• Diminuir a burocracia
• Melhorar a eficiência e a produtividade
• Integrar serviços congéneres
• Melhorar o relacionamento entre os serviços
• Maximizar e potenciar os recursos escassos
• Reutilizar recursos e infraestruturas
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e
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Ás vezes não chegamos ao fim...Ás vezes não chegamos ao fim...
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Usar
exclusivamente
serviços online

Continuar a usar serviços online

Preferir usar
serviços online
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Pirâmide de adopção da Internet

Usar mais do que um serviço online

Ter usado uma vez um serviço online

Ter conhecimento sobre serviços online

Ter acesso à Internet

Adaptado de Deloitte Research 2002
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Recurso para o mercadoRecurso para o mercado

DesenvolvimentoDesenvolvimento
sustentadosustentado

CidadaniaCidadania

Tipologia da Informação 
Pública

Tipologia da Informação Tipologia da Informação 
PúblicaPública

PrivadaPrivadaInstitucionalInstitucionalInstitucional
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Livro Verde para a 
Sociedade da Informação 

em Portugal

Livro Verde para a 
Sociedade da Informação 

em Portugal
2. O Estado aberto

MEDIDA 2.4 - Classificar a Informação de Carácter Público
Definir, no âmbito de cada serviço público, o estatuto da informação 
disponível, distinguindo a "informação de cidadania" (que deve ser 
universal e gratuita), a "informação para o desenvolvimento"
(remunerada a preço simbólico - custo de suporte - ou eventualmente 
gratuita) e a "informação de valor acrescentado" (disponibilizada a 
preços de mercado), sem esquecer as medidas necessárias à protecção da 
informação que esteja abrangida por segredo estabelecido em lei.

Abril 1997



Eu vendo 
tudo!

Eu dou 
tudo!
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Preço da InformaçãoPreço da Informação
Sector Privado

Sector Público

Recolha+

Recolha

Organização+

Produção+ Difusão+

Difusão+ Apoio ao
utilizador+

Lucro
razoável+
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Tipos de Informação Pública

• Financeira
• Económica
• Empresarial
• Estatística
• Social
• Jurídica
• Patentes

• Geográfica
• Rodoviária
• Meteorológica
• Turística
• Cultural
• Científica e técnica



Ser ou não ser digital
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O que centralizar

Especificidade
do

Negócio

Especificidade
do

Negócio

Especificidade
do

Negócio

Especificidade
do

NegócioViabilidade do Processo

Infra-estrutura física
Hardware e Telecomunicações

Infra-estrutura conceptual
Meta-informação
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Arquitectura de Informação para quê?
• Redução do custo de implementação de novas 

funcionalidades;
• Gestão centralizada de conceitos e informação transversal;
• Redução da redundância de repositórios de informação, 

fomentando a sua partilha;
• Maior facilidade de acesso à informação

independentemente da sua localização;
• Elevado potencial de reutilização, através da partilha de 

serviços entre aplicações/organismos;
• Aumento da eficiência dos processos;
• Aumento da autonomia dos sistemas aplicacionais nos seus 

processos de integração;
• Processos de actualização dinâmica e transversais de 

informação baseados em eventos.



Dados partilhados
Processo A

Processo B

Processo Z
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Caminhos
Públicos

ou Privados?

Quem faz o quê?
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Criatividade Harmonização
Inovação Clareza

Competitividade Simplicidade
Risco Segurança

Expectativas Sector
Privado

Iniciativa Confiança
e Estabilidade

Sector
Público
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Métodos de 
Desintervenção 

do Estado
Contratar
Serviços

Adjudicar
Concessionar

Reduzir
Extinguir

Desburocratizar

Renovar a Administração
SEMA – 1994 

Utilizar
Mecanismos
de Mercado
Concorrer dentro
da Administração
Cobrar serviços

Aumentar
a liberdade
de escolha

Privatizar
Vender

Dar
Desregulamentar
Incentivar oferta

privada, estimular
mercados



CidadaniaCidadania

EstratégiaEstratégia

Leslie Willcocks



A confusão
do Estado
alimenta
muitos
negócios
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A Caixa de PandoraA Caixa de Pandora
...
Epimeteu, cujo nome em 
grego significa
"o que reflete tardiamente",
tentou fechar a caixa,
mas conseguiu apenas
nela encerrar a esperança,
que seria o consolo da 
humanidade. 
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Vamos tentar libertar a Esperança



luis.vidigal@inst-informatica.ptluis.vidigal@inst-informatica.pt

lvidigal@apdsi.ptlvidigal@apdsi.pt

http://luisvidigal.no.sapo.pthttp://luisvidigal.no.sapo.pt
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