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Dispomos de uma unidade específica para a Justiça que nos apoia com a sua 
experiência e conhecimento neste setor...

Ajudamos as organizações e Instituições da Justiça a melhorar o seu desempenho e 
adaptar-se às novas realidades económicas e sociais

… somos mais de 100 consultores a trabalhar no setor da 
Justiça. 

… mais de 7 anos de experiência na realização de diferentes 
projetos a nível nacional e internacional.

… profundo conhecimento dos sistemas e plataformas 
tecnológicas judiciárias.

… cooperamos e colaboramos com Universidades e Escolas 
deste setor para adquirir conhecimento jurídico.

… contamos com a colaboração e apoio de especialistas 
judiciais (juízes, oficiais de justiça, advogados, etc.) 

Business 
Consulting

IT Systems

A nossa unidade de Justiça



5

O nosso catálogo de serviços cobre a totalidade dos âmbitos críticos das 
Organizações e Instituições da Justiça

2211
1. Planificação estratégica da 

modernização da Justiça

2. Estratégia de colaboração 
Público - Privada

3. Definição e implementação 
de Sistemas de Qualidade 
Judiciária

1. Melhoria do funcionamento 
dos Tribunais

2. Redesenho das Organizações 
Judiciárias

3. Redesenho dos processos 
judiciais

4. Desenvolvimento do capital 
humano e gestão da mudança

1. Planificação estratégica TI

2. Desenho e desenvolvimento de sistemas de 
gestão processual

3. Desenho de portais de colectivos de Justiça 
(advogados, juízes, pastas electrónicas, etc.)

33
3. Soluções e estratégias de 

interoperabilidade

4. Processo electrónico e digitalização

Os nossos serviços

Os nossos 
serviços
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América Latina

Europa• Desenho do sistema de 
produtividade Judiciário

• Desenho do novo modelo de 
gestão de despachos

• Desenho e desenvolvimento de 
um scorecard para a nova 
reforma penal

• Redesenho dos procedimentos  
do Ministério Público e Plano 
de Sistemas

• Modernização dos serviços 
judiciários

• Portal de pastas electrónicas 
Judiciárias

• Desenho de Plano de 
Continuidade de Negócio

• Transformação da Organização 
Judiciária: Novo gabinete 
Judicial e Fiscal

• Sistema Estatal de Qualidade 
Judiciária e Inspeção dos 
Serviços

• Desenvolvimento de RH: 
Manual de escalões e formação 
em competências técnicas e de 
gestão 

• Estratégia de TI: Plano de Infra-
estruturas e Comunicações

• Digitalização do Registo Civil

• Interoperabilidade Judicial

As nossas referências
PC2



Slide 6

PC2 Fiscalia?
Pedro Calado; 25-06-2012
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Soluções e casos práticos
Com o objetivo de alcançar uma Justiça de qualidade, mais próxima, transparente e acessível ao 
Cidadão, o Ministério da Justiça Espanhol aprova o Plano Estratégico de Modernização da Justiça 
(2009-2012)   

Hoje a Justiça … conta com um plano de 
modernização…

estruturado, concreto, 
integral e global

Una apuesta de futuro

Plan Estratégico 
de Modernización 

de la Justicia 
2009-2012

EJE 1. Serviço público de qualidade

EJE 2. Justiça profissional e altamente qualificada

EJE 3. Justiça tecnologicamente avançada

EJE 4. Serviço orientado às  pessoas

EJE 5. Conjugação de esforços

EJE 6. Cooperação jurídica a nível internacional

Ações legislativas 
e regulamentares

Ações 
organizativas

Ações em 
recursos 
humanos

Ações em infra-
estruturas

Ações de gestão 
da mudança

O que implicou ações …
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O avanço tecnológico da Justiça é um objetivo claro da modernização

Soluções e casos práticos

PROCESSO JUDICIAL 
ELETRÓNICO

1

Para alcançar uma Justiça tecnologicamente avançada em Espanha, realizam-se 3 projetos que 
são diferenciais na modernização tecnológica da Justiça.
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Soluções e casos práticos
Processo Judicial Eletrónico

A implementação do sistema de Processo Judicial Eletrónico é um dos passos principais 
da modernização, destinado a obter uma Administração Judiciária com uma política de 
“zero papel”, que garanta uma maior agilidade, eficiência e transparência dos processos.

O Ministério de Justiça Espanhol iniciou no ano 2010 a implementação do PJE na 
Audiência Nacional (AN) com o objetivo de finalizar a primeira fase de implementação em 
2012. Atualmente, está em processo de estabilização.

Contexto

1
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Soluções e casos práticos
Processo Judicial Eletrónico

A implementação do Processo Eletrónico Judicial representa uma nova forma de relação 
com e entre a Administração da Justiça, ofereçendo as seguintes vantagens aos 
cidadãos, profissionais e Organismos Judiciários:

Beneficiários da implementação

1

Interação eletrónica com os 
Organismos Judiciários.

Acesso em online à informação 
dos procedimentos Judiciais

TRTramitação electrónica 
end-to-end BENEFICIÁRIOS

CIDADÃO

PROFESSIONAIS

O
RG

ÃO
S

JUDICIÁRIO
S
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Soluções e casos práticos
Processo Judicial Eletrónico1

CATALOGAÇÃO

150 professionais 

CATALOGAÇÃO

150 professionais 

DIGITALIZAÇÃO

27 milhões de páginas 
digitalizadas

DIGITALIZAÇÃO

27 milhões de páginas 
digitalizadas

Sistema Integrado de Gestão do Processo Judicial Eletrónico na Audiência Nacional

• Gabinete integrado

• Registo de entrada / 

saída

• Sistema de 

digitalização

• Arquivo

• Gestor documental

• Sistema Integrado de 

Gestão Processual

• Gabinete integrado

• Registo de entrada / 

saída

• Sistema de 

digitalização

• Arquivo

• Gestor documental

• Sistema Integrado de 

Gestão Processual

Arquitetura de integração de sistemas

VOLUME DE INFORMAÇÃO

10 milhões de sentenças 
ao ano

VOLUME DE INFORMAÇÃO

10 milhões de sentenças 
ao ano
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Soluções e casos práticos
Processo Judicial Eletrónico

A implementação do Processo Judicial Eletrónico tem implicado uma transformação 
completa do paradigma praticado atualmente, na administração da Justiça, visando alcançar 
uma política de "zero papel".

Fases da implementação para a Audiencia Nacional

1

Devido à complexidade, repercussão e 
visibilidade do projeto, a sua definição deve 

integrar e agregar todos os aspectos 
relacionados em si mesmo, sejam eles:  
tecnológico, organizativo, jurídico e 

formativo de tal forma  que seja 
assegurada a estabilidade de todo o 

processo e de todas as partes envolvidas. 

Principais atividades executadas na transformaçãoPrincipais atividades executadas na transformaçãoMais de 200 profissionais envolvidos no processoMais de 200 profissionais envolvidos no processo

Fases de implementação do PJE Fases de implementação do PJE 

Mudança

Gestão da mudança

Organização e 
coordenação

Gestão de 
contingências

Adaptação

Operativa

Estabilização

Suporte e apoio, 
dinamização

Avaliação

Correção e evolução

Análise e identificação

Definição e planificação

Desenvolvimento, 
adequação e integração

Formação e 
comunicação

Desenvolvimento

Conjunto de atividades de 
planeamento, preparação 
e adequação para a 
entrada do serviço do PJE

Atividades de minimização 
de impactos adversos 
como consequência da 
mudança

Atividades que 
assegurem o correto 
funcionamento do novo 
modelo

Adaptação às 
alterações 

organizativas

Comunicação 
e 

sensibilização

Suporte ao 
rendimento 
da operativa

Formação
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A implementação do Processo Judicial Eletrónico não se limita exclusivamente aos sistemas de 
informação. Por causa da divisão de poderes, da complexidade e volume dos processos e de 
informação há uma vertente muito importante de gestão e coordenação que deve ocupar-se 
da condução de todo o processo de modernização dos sistemas.

Soluções e casos práticos
Processo Judicial Eletrónico1

Estabelecer uma estratégia conjunta e bem 
definida para a implementação

Definir uma arquitectura 
comum e orientada a serviços 
para suportar uma 
implementação desta 
magnitude

Definir o processo de digitalização com 
planos de produção bem definidos que 
permita estabelecer o backlog em modo 
fábrica.

Como abordar um projeto desta magnitude?
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Na estratégia de implementação do Processo Judicial Eletrónico foi fundamental definir 
claramente o âmbito, os objetivos e as fases do projeto. Esta estratégia de implementação 
deve, na nossa opinião, basear-se pelos princípios fundamentais:

Estratégia de definição e 
implementação do novo 

Processo Judicial 
Eletrónico

Visão global 
Definir uma estratégia comum em que participem as 
Comunidades Autónomas e se defina uma solução 
tecnológica e de digitalização capaz de suportar o 
Processo Judicial atendendo à complexidade real da 
aplicação da Justiça.

Abordagem integral
Capaz de cobrir a tramitação dos Processos Judiciais 
desde a sua entrada no registo até ao arquivamento de 
cada ordem Judicial.

Alcance

Objetivos

Ações

Soluções e casos práticos
Processo Judicial Eletrónico1

Estratégia de implementação
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Os fatores chave que se devem considerar na definição da arquitetura tecnológica:

Orientação a serviços: Para suportar um sistema desta magnitude  deve ser realizada uma definição da 
arquitetura de serviços documentais. Esta definição deve iniciar-se com a definição conceptual dos vários 
serviços necessários para dar suporte ao Processo Judicial Eletrónico. Numa segunda fase, devem ser avaliados os 
sistemas disponíveis para avaliar se cobrem as necessidades do sistema. Assim, será definido um sistema que não está
limitado por elementos já existentes que ponham em perigo a validade da solução.

Avaliação dos sistemas: Uma vez definido e validado o modelo, devem ser avaliados os sistemas existentes para 
verificar que cumprem os requisitos necessários ou se é viável a sua adaptação para que sejam incorporados na 
arquitetura. Também se analisam alternativas para os serviços que devam ser implementados de raíz.

Dimensionamento: Devido ao volume importante de informação e criticidade do sistema, é muito importante que o 
dimensionamento realizado seja capaz de suportar as necessidades da plataforma tecnológica.

Planeamento comum: Uma vez identificados os sistemas envolvidos e o GAP entre a situação existente e o modelo 
objetivo, define-se um planeamento comum que facilite a coordenação das diferentes iniciativas.

Soluções e casos práticos
Processo Judicial Eletrónico1

Tecnologia
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A arquitetura de serviços documentais deve ser modular, considerar toda a casuística 
possível e ser escalável de acordo com as necessidades presentes e futuras.

Soluções e casos práticos
Processo Judicial Eletrónico1

Registo

GESTÃO DOCUMENTAL

Arquivo

Record 
Management

Notificações ElectrónicasRegisto eletrónicoPlataforma de assinatura electrónica

Gestão de 
registos

Processos
Processos de Negócio: 

Abertura, Revisão, Validação, 
Assinatura, Fecho

Gestão de Documentos

Gestão de Estados

Administração de Utilizadores Regras de conteúdo

Controlo de versõesPesquisas / Etiquetas

Preservação

Segurança

Acesso

Autenticação

ARQUITETURA DE SERVIÇOS DOCUMENTAIS

SISTEMAS DE GESTÃO DAS AJ

PROCESSO JUDICIAL ELETRÓNICO

SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO ELETRÓNICA

INTEROPERABILIDADE
Intra-administrativa Inter-administrativa

Arquitetura orientada a serviços

Tecnologia
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A digitalização deve ser um processo global que acrescente valor e não somente um meio de 
digitalização massivo …

É essencial elaborar uma estratégia clara de digitalização que defina que Processos Judiciais 
devem ser digitalizados e de que forma serão utilizados em formato digital.

Soluções e casos práticos
Processo Judicial Eletrónico1

FATORES CRÍTICOS

A tipologia de Processos Judiciais a 
digitalizar (histórico, vivos, novos, …)

O volume e concorrência de informação de 
organismos de dimensões diferentes.

Cumprimento das leis e regulamentos 
(LOPD, ENS, ENI, LOPJ, …)

Controlo e garantia de qualidade

Normas e metodologia plenamente definidas 
e difundidas

Estratégia de 
Digitalização
Estratégia de 
Digitalização

Análise e Desenho 
do Processo de 

Digitalização

Análise e Desenho 
do Processo de 

Digitalização

Digitalização e GravaçãoDigitalização e Gravação

Gestão da Qualidade e SegurançaGestão da Qualidade e Segurança

O que nos interessa digitalizar? Como vamos a 
explorar essa informação?

O que nos interessa digitalizar? Como vamos a 
explorar essa informação?

Como vou definir um processo de 
digitalização? Em que pontos devo 

colocar mais ênfase?

Como vou definir um processo de 
digitalização? Em que pontos devo 

colocar mais ênfase?
Até que nível de qualidade devo chegar?

Que nível de segurança devo exigir?
Até que nível de qualidade devo chegar?

Que nível de segurança devo exigir?

Processo de melhoria 
contínua

Processo de melhoria 
contínua

Digitalização
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Soluções e casos práticos
Interoperabilidade Judicial

Framework de Interoperabilidade Europeia

2

O EIF (sigla inglesa) é o 
conjunto de políticas, 

normas e diretrizes que 
estabelecem os requisitos 
para interconexão eficaz 

dos sistemas de informação 
das Administrações 
Públicas Europeias.

Os destinatários são os 
gestores de projetos da 

administração eletrónica de 
administrações nacionais e 
instituições comunitárias.

A Framework de Interoperabilidade Europeia (EIF), que visa orientar as Administrações Públicas nos seus esforços 
de oferta de serviços públicos a empresas e cidadãos europeus, está integrada na Estratégia Europeia de 
Interoperabilidade. 

DIRETRIZES EUROPEIAS NO ÂMBITO DA INTEROPERABILIDADE

Plan de Acci ón i2010 

Programa IDABC 

Impulso político

Instituições Europeias

Administração Geral do
Estado

Comunidades Autónomas
Administrações locais

Outros organismos 
envolvidos  na prestação
de serviços públicos

Estrutura 
organizativa de 
IDABC

Estados Membros
Outros atores e 
especialistas

Orientado a
Desenvolve / 
Mantém

Framework Europeo 
de Interoperabilidad
Framework Europeo 
de Interoperabilidad

Directrices de arquitecturaDiretrizes de arquitetura

Estrategia de interoperabilidad 
semántica

Estratégia de interoperabilidade
semântica

Infraestructuras para servicios 
públicos paneuropeos

Infra-estruturas para serviços 
Públicos pan-europeus

Plano de ação i2010

Programa IDABC

EIF - Framework de 
Interoperabilidade 
Europeia 
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Soluções e casos práticos
Interoperabilidade Judicial

A Administração Eletrónica

2

No contexto Espanhol, a estratégia de modernização é suportada e impulsionada pela Ley de Acceso Electrónico 
a los Ciudadanos a los Servicios Públicos (LAECSP) e o seu desenho é orientado pelos Esquemas 
Nacionales de Interoperabilidad (ENI) e Seguridad (ENS). Tanto a estratégia como o desenho, são suportados 
por um desenvolvimento normativo que tem ocorrido nos últimos anos.

Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los 
Ciudadanos a los Servicios Públicos

Esquema Nacional de Interoperabilidad e Esquema 
Nacional de Seguridad

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ley orgánica 
de Protección 

de datos

RD 1720

LAECSP

Ley de firma 
electrónica

RD 1671 ENS

ENI

Ley 18/2011, de 5 de Julho (Espanha), reguladora do uso das tecnologias de 
informação e comunicação na Administração da Justiça

Âmbito do EIF

Estratégia

Frameworks

Linhas Orientadoras

Serviços e ferramentas

Governo

Desenho

Implementação

Operação

INSTRUMENTOS E INICIATIVAS ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO EUROPEU

INICIATIVAS DE INTEROPERABILIDADE PARA AS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS 
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Soluções e casos práticos
Interoperabilidade Judicial

Situação de partida

2

Atores no âmbito da
Administração de Justiça

Agentes externos relacionados com
a Administração de Justiça

No caso espanhol, a interoperabilidade entre os atores da Administração da Justiça e outras 
Administrações Públicas resume-se, no melhor caso, a acordos ad-hoc para a troca de 
informação. Geralmente esta troca é realizada via correio ou fax.
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Soluções e casos práticos
Interoperabilidade Judicial

Esquema Judicial de Interoperabilidade e Segurança

2

O Esquema Judicial de Interoperabilidade e Segurança (EJIS) é o instrumento utilizado para 
tirar o máximo partido das tecnologias de informação e comunicação na atividade 
judicial, em termos de eficácia, eficiência, racionalidade económica e qualidade. 

O objetivo é alcançar a interoperabilidade entre os órgãos judiciários com os distintos sistemas de 
gestão processual, assim como a interoperabilidade com outras administrações.

Desenho e 
desenvolvimento das 

infra-estruturas 
necessárias 

Disponibilizar aos cidadãos 
os serviços de acesso à

Administração da Justiça

Desenvolvimento e 
gestão do Sistema de 

Informação do Ministerio 
Fiscal na Framework de 

Interoperabilidade

Gestão de testes de 
compatibilidade dos 

sistemas e do Punto Neutro 
Judicial

CCAACCAAMinisterio de 
Justicia

Ministerio de 
Justicia

Consejo General 
del Poder Judicial
Consejo General 
del Poder Judicial

Fiscalía General 
del Estado

Fiscalía General 
del Estado

Membros do EJIS
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Soluções e casos práticos
Interoperabilidade Judicial

EJIS. Quadro de atuação

2

O EJIS articula-se em três dimensões distintas,  sendo que da sua correta coordenação 
depende o melhor desempenho dos serviços a prestar tanto às Administrações envolvidas 
como aos próprios cidadãos: 

Coordenar todas as Instituições Judiciárias.Organização 
institucional

Estabelecer uma base comum de comunicação entre as Instituições Judiciárias, tendo 
como ponto de partida e referência principal o teste de compatibilidade do CGPJ.Semântica jurídica

Estabelecer mecanismos comuns para a troca de informação (normas, infra-estrutura, 
comunicações).
Desenvolvimento de projetos de interoperabilidade.

Técnica

Nos últimos dois anos tem-se vindo a desenvolver 20 projetos de interoperabilidade judicial no 
âmbito do intercâmbio de informação e normalização técnica. 

Nos últimos dois anos tem-se vindo a desenvolver 20 projetos de interoperabilidade judicial no 
âmbito do intercâmbio de informação e normalização técnica. 
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Casos práticos
Interoperabilidade Judicial

EJIS. Projetos em curso

2

ASSISTÊNCIA JURÍDICA 
GRATUITA Transmissão electrónica, end-to-end, dos processos de assistência jurídica gratuita.

INTERAÇÕES
ELETRÓNICAS

Definição dos requisitos e desenho dos esquemas de intercâmbio de informação e 
comunicação envolvidos na troca de cartas rogatórias, recursos e questões.

INTEGRAÇÃO DO 
SISTEMA DE GESTÃO 
PROCESSUAL COM 

INSTITUIÇÕES 
PRISIONAIS

Envio telemático de Notificações Processuais entre Órgãos Judiciários e Instituições 
Prisionais

NORMAS TÉCNICAS DE 
INTEROPERABILIDADE 

E SEGURANÇA 
JUDICIAL

Definição das normas técnicas de interoperabilidade e segurança judicial. 

AGENDA DE ALERTAS Criação de uma agenda homogénea de alertas para permitir uma gestão centralizada, 
automática, unificada e transparente dos recursos e notificações.
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Soluções e casos práticos
Interoperabilidade Judicial

Critérios de sucesso

2

Unificação prévia de critérios, normas e políticas para a definição de 
ações no âmbito da interoperabilidade.

Concentrar as iniciativas, por projeto, numa gestão de liderança mais 
próxima de um modelo orquestrado de otimização de funções 
(interlocução com MIR, Escolas etc…).

Coordenação e colaboração, efetiva e estreita, de primeiro nível com 
todas os atores de forma a obter consenso e uma convergência e 
compatibilidade das iniciativas e infra-estruturas.

Coordenação e 
colaboração
Coordenação e 
colaboração

Modelo 
orquestrado
Modelo 
orquestrado

Modelo global de 
Interoperabilidade
Modelo global de 
Interoperabilidade
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Cobertura de
necessidade

s
tecnológicas 
e de negócio

Alinhamento 
com os 

princípios de 
eficiência

Cumprimento 
da framework

legislativa

Garantia de 
prestação de 
serviços de 
qualidade

Plano de 
Infra-estruturas e Comunicações

Cobertura de requisitos
Escalabilidade e 
flexibilidade
Viabilidade tecnológica 
como um todo
Expectativas dos 
utilizadores

Produtividade e 
racionalização

- Realização de uma 
relação ótima custo / 
benefício

- Melhoria dos tempos de 
resolução de tarefas

Interoperabilidade e 
segurança

- EJIS
- Lei das novas tecnologias
- LOPD

Monitorização e 
manutenção
Alta disponibilidade e 
acessibilidade
Backup e recuperação

Qualidade de serviço e 
SLAs

Soluções e casos práticos
Plano de Infra-estruturas e Comunicações3

O Plano Estratégico de Modernização contempla a necessidade de estabelecer um Plano de 
Sistemas de Informação com o objetivo de alinhar a modernização e a utilização das TIC como 
ferramenta chave.

Estabelecer a política e o quadro de 
atuação da SGNTJ no que diz respeito às 
infra-estruturas TIC

Estabelecer a política e o quadro de 
atuação da SGNTJ no que diz respeito às 
infra-estruturas TIC

… respeitando os princípios e pilares que 
regem a conduta do mesmo.

… respeitando os princípios e pilares que 
regem a conduta do mesmo.

O desafio consiste na adequação das TIC do Ministério da Justiça à Justiça do século XXI: 
Processo Judicial Electrónico, Interoperabilidade Judicial, e-Justiça, …
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Soluções e casos práticos
Plano de Infra-estruturas e Comunicações3

O desenvolvimento do Plano de Infra-estruturas e Comunicações corresponde à realização do 
desenho, contratação e implementação ao longo de três fases.

Definição das necessidades
em termos de infra-estruturas e 
comunicações. 

Determinação dos requisitos 
técnicos e funcionais a 
cumprir pela solução global.

Desenho da arquitetura técnica 
global objetivo.

Elaboração do plano de 
implementação para atingir, 
mediante a execução de 
projetos, a solução objetivo.

Verificação da correcta 
execução dos projetos.

Seguimento dos planos 
de comunicação e 
formação.

Realizar o suporte 
técnico e adequação das 
infra-estruturas 
necessárias para a 
implementação dos 
projetos licitados.

Redação dos distintos 
processos que licitam os 
projetos definidos na fase 
anterior.     

Receção, avaliação e 
adjudicação do contrato.

Confirmação da 
adjudicação e comunicação 
ao fornecedor.

ImplementaçãoContrataçãoDefinição do PIC

F1 F2 F3

O
bj

et
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os
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Soluções e casos práticos
Plano de Infra-estruturas e Comunicações3

A definição do plano de infra-estruturas e comunicações estrutura-se em 4 etapas distintas.

Definição do Plano de 
implementaçãoPreparação 

do início do 
projeto

Análise da situação 
atual

E4E1E0

Definição do 
modelo objetivo

E3

Avaliação do mercado
E2

• Diagnóstico da situação atual por 
áreas. 

• Análise de plataformas, sistemas, 
aplicações, rede de comunicações e 
equipamento associado

• Identificação de necessidades
• Alinhamento dos requisitos 

identificados com  outros projetos em 
curso, reengenharia, PEM e 
recrutamento

• Definição do modelo objetivo de 
sistemas, aplicações, infra-estruturas e 
comunicações

• Revisão da organização objetivo de 
sistemas e comunicações

• Alinhar o modelo objetivo com o 
PEM, catálogo de serviços, …

• Análise GAP e definição da estratégia 
de gestão da mudança

• Desenvolvimento do modelo económico

Ta
re

fa
s

Pr
od

uc
os

• Análise externa de soluções e 
tecnologias existentes no mercado

• Análise interna  de experiências e  
tendências na Administração Pública

• Definição de critérios objetivos de 
avaliação de soluções

• Seleção de tendências aplicáveis à
SGNTJ.

• Elaboração da lista reduzida de 
fornecedores

• Definição e priorização das 
iniciativas de 
implementação

• Definição do plano global 
de ação incluindo calendário, 
prazos, metas e responsáveis

• Modelo objetivo de infra-estruturas e 
comunicações

• Modelo objetivo de Plataformas 
comuns

• Plano de implementação de 
projetos.

• Relatório de avaliação de 
fornecedores.
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Soluções e casos práticos
Plano de Infra-estruturas e Comunicações3

Para a fase de contratação utiliza-se uma metodologia com 4 etapas distintas que englobam tarefas 
e entregáveis detalhados.

Elaboração do Caderno de 
Encargos

• Apresentação do conteúdo do caderno 
de encargos  (preliminar)

• Request for information (RFI’s) para 
reunir requisitos

• Relatório de avaliação de fornecedores

• Apresentar conteúdo do caderno e encargos 
preliminar e justificação de investimento

• Identificação de fornecedores (long-short 
list).

• Planeamento do processo de redação do 
caderno de encargos

• Identificar e ponderar os critérios de 
avaliação

• Estabelecer as premissas jurídicas 
que vão reger o futuro contrato

• Refinamento dos critérios de 
avaliação

Estabelecer Metas de 
Trabalho

Ta
re

fa
s

Pr
od

ut
os

Documentação das 
Especificações Técnicas

Elaboração da 
Memória Justificativa 
e Apresentação Final

• Análise de requisitos técnicos/funcionais 
e dimensionamento

• Elaborar a contextualização e desenho 
da solução

• Elaborar o plano de execução e 
serviços associados

• Redigir memória justificativa
• Submeter o conteúdo final do 

caderno de encargos
• Assinatura do caderno de 

encargos e memória 
justificativa

• Draft das Especificações dos Requisitos 
Técnicos

• Plano de Projeto.
• Resumo dos Requisitos Técnicos
• Especificação dos Requisitos Técnicos

• Draft do Caderno de Encargos
• Caderno de Encargos

• Memória justificativa da 
especificação

• Apresentação do plano de 
execução e conteúdo final do 
caderno de encargos
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Soluções e casos práticos
Plano de Infra-estruturas e Comunicações3

A reflexão sobre os objetivos do PEMJ, as conclusões do Diagnóstico e as principais tendências 
tecnológicas suportam a identificação das necessidades a serem consideradas pelo modelo objetivo.

Facilitar o acesso à
informação judicial 

aos cidadão e 
profissionais

1

Melhorar a qualidade 
de serviço nos 
Registos Civis

2

Potenciar o 
funcionamento do Mº

Fiscal e a sua 
coordenação com os 

Org. Judiciários

3

Aumentar a eficácia e 
eficiência da 

Administração da 
Justiça

4

Favorecer a 
comunicação entre 

instâncias e 
operadores jurídicos

5

Objetivos            
Eixo 3 PEMJ Evolução do Negócio

Estratégias 
de Negócio

e-
Ju

st
iç

a

Diagnóstico
- Diagnóstico da 

situação atual

In
te

ro
pe

ra
bi

lid
ad

e
R

eg
is

to
s 

el
et

ró
ni

co
s

Principais Necessidades

Data Centers – Servidores e Comunicações

Data Centers – Armazenamento e Backup

Segurança

Gestão de  TI

Otimizar a capacidade de 
computação

Virtualizar ambientes de  produção 
e elementos  da rede

Consolidação da  infra-estrutura

Priorizar o tráfego

Aumentar a capacidade de 
armazenamento 

Melhorar o backup e assegurar o 
restore

Aumentar a segurança

Garantir a continuidade

Definir Plano de Continuidade

Melhorar aa segurança física

Expandir a oferta de serviços

Implementar ferramentas ITIL
Unificar a gestão da infra-
estrutura

Aumentar a eficiência na gestão 
dos postos de trabalho

Plataformas Comuns e a e-Justiça
Implementar uma arquitectura 
escalável

Implementar ferramentas Web 2.0

Implementar ferramentas de 
colaboração

Tendências 
tecnológicas

Virtualização / 
Consolidação

Cloud computing

Automatização

Green IT
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Soluções e casos práticos
Plano de Infra-estruturas e Comunicações3

A fim de alcançar a situação objetivo planeada, definiram-se 86 projetos agrupados em diversas áreas 
alinhadas com o PEMJ.

Informação e 
Serviços

Infra-estrutura Tecnológica

Formação e 
Assistência

Serviços de 
Interoperabilidad

e
Fortalecimiento 

internoSegurança e Qualidade

Sistemas de 
Informação

… foram  
comparadas com 
os programas de 
atuação do PEMJ 
para assegurar a 
completude da 
análise realizada

… foram  
comparadas com 
os programas de 
atuação do PEMJ 
para assegurar a 
completude da 
análise realizada

As 20 áreas de 
atuação 
identificadas no 
PIC com base na 
análise de 
necessidades…

As 20 áreas de 
atuação 
identificadas no 
PIC com base na 
análise de 
necessidades…

e-Justiça 
(Colaboração) Registos Eletrónicos

Otimização do 
Armazenamento do 

CPD Principal

Implantación del 
Almacenamiento del 

CPD Respaldo
Estratégia de 

Proteção de Dados

Otimização de 
Servidores no CPD 

Principal

Adequação de 
Servidores no CPD 

Secundário

Otimização de   
Comunicações do 

CPD Principal

Adecuación de las 
Comunicaciones 

Respaldo

Adequação do SW 
base , de BDs e 

Gestor Documental

Instalações Físicas-
Sedes

Adequação da 
Conectividade

Implementação de 
Comunicações 

Unificadas
Estrategia de 

Monitorización
Estabelecimento de 

Plataformas Comuns

Estratégia de 
Segurança

Plano de 
Continuidade de 

Negócio /BRS
Modernização da 

Formação
Aprovisionamento 
de serviços de 

Interoperabilidade
Estratégia de 
Gestão IT

Execução de 86 Projetos agrupados nas 
seguintes áreas de atuação
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Soluções e casos práticos
Plano de Infra-estruturas e Comunicações3

A reflexão sobre os objetivos do PEMJ, as conclusões do Diagnóstico e as principais tendências 
tecnológicas suportam a identificação das necessidades a serem consideradas pelo modelo objetivo.

Im
pa

ct
o 

na
 o

pe
ra

tiv
a 

Facilidade elaboração/ execução

Implementação
Comunic. Unificadas

Otimização de BDs

Implementação ferramenta
deployment de serviços

Implantació  n estrategia almac. larga duración

Implementação da estratégia
De HÁ para aplicações

Otimização dos servidores
e implementação de HA

Adequação e Otimização
das comunicações do CPD

Adequação e otimização do
Armazenamento

Adequação salas tecnicas
Sedes Remotas

Implementação
De WI-FI

Alargamento
do Acesso Remoto

 Establecimiento Firewall virtual

Implementação ferramenta
gestão unificada de Armaz..

Virtualização dos
postos de trabalho

Implementação de centro técnico
especialista em segurança 

Otimização da 
Segurança da Rede

Centralização e 
auditoria de logs

Aquisição de ferramenta de
Otimização de comunicações

Adequação da segurança
lógica das sedes remotas

Implementação aceleração
e segurança WS

Implementação estratégia
gestão TI

Implementação da estratégia
de monitorização

Gestão eficiente dos
postos de trabalho

Elaboração de PCN e
Plano Director de Segurança

Implementação do serviço
de navegação na Internet

Implementação
de antispam

Renovação
manutenção NAS

Renovação 
manutenção SAN

AbertoPatrimónio-aberto Negociado com publicidadeNegociado sem publicidade

Arquitectura base - 19,7M€ Independentes - 14,0 M€

Dependentes - 7,1 M€

Vaga 1
1,7 M€

Vaga 2
4,2 M€

Vaga 3
1,5 M€

Vaga 4
3,1 M€

Vaga 5
3,5 M€

O tamanho das bolas representa a 
estimativa económica
O tamanho representado ao lado equivale 
a 1M€

(1)
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Soluções e casos práticos
Plano de Infra-estruturas e Comunicações3

Para a elaboração dos procedimentos e execução dos mesmos estabelece-se uma estratégia para 
os próximos 4 anos.

Principais processos
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

2011 2012 2013 2014

Adequação e Otimização do Armaz.

Otimização Comunicações CPD

Otimização servidores CPD

Implementação Alta Disponibilidade Aplica.

Implementação de armaz. longa duração

A
rq

ui
te

ct
ur

a 
B

as
e

Implementação Firewall virtual

Implementação Comunicações Unificadas

Implementação Ferramentas deployment de 
serviços

Otimização BDs

Implementação ferram. gest. Unif. Armaz.

In
de

pe
nd

en
te

s Vaga 1

Vaga 2

Vaga 3

Vaga 4

Vaga 5

D
ep

en
de

nt
es

Su
po

rt
e 

ex
ec

uç
ão

 
de

 e
sp

ec
ifi

ca
çõ

es Suporte ao Processo

Suporte à Implementação de 
especificações  Arquitectura Base

Suporte à Implementação de 
especificações  Independentes

Suporte administrativo às especificações de Redes

Desenho Arquitectura Base Caderno de Encargos em

tramitação

Caderno de Encargos

elaborado

Caderno de Encargos em

execução
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