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Ponto de Situação da Administração Pública Electrónica
A Integração de Processos end-to-end

A

reflexão sobre o Ponto de Situação da
Administração Pública em Portugal justificou a realização de um novo workshop da Associação para a Promoção e Desenvolvimento
da Sociedade da Informação (APDSI), um momento de debate que já se tornou habitual na
agenda política e social desde 2003, ano em
que se realizou o primeiro evento. Mantendo
a actualidade e a importância, o encontro anual continua a promover a reflexão sobre os sucessos alcançados e os constrangimentos que
ainda bloqueiam o desenvolvimento da Administração Pública a nível nacional e a possibilidade de reunir um variado conjunto de representante dos vários sectores do Estado foi este
ano dinamizada pela partilha das experiências,
visões e inquietações em redor do tema “A Integração de Processos end-to-end”.
Como ponto de partida fica a ideia de que em
50 anos pouca coisa mudou na forma como a
Administração Pública se define: a sua existência continua a resumir-se a receber impostos e a disponibilizar serviços, agora apenas
com a diferença de usar as novas tecnologias,
apresentando assim uma oferta mais disponível do ponto de vista electrónico, mas sem
deixar de ser uma Administração Pública unidimensional.
Depois do eGovernment, a Administração
Pública tem de caminhar agora em direcção
ao sGovernment, ou seja, em direcção ao
“Governo Social” defende Anabela Pedroso,
presidente da Agência para a Modernização
Administrativa, convidada como key note
speaker do primeiro dia. Este novo momento
implica a passagem de uma visão unidimensional da Administração Pública para uma vi19 e 20 de Junho de 2008

são multidimensional, onde terá de se focar
nas necessidades do “outro”, nas necessidades do cidadão, das empresas.
Falando das várias dimensões do eGovernment, a presidente da AMA considera que no
que toca à dimensão “tempo” estamos num
momento em que o debate sobre o futuro do
Governo Electrónico, sobre os benefícios e o
seu impacto nas vidas dos cidadãos e empresas
está bem vivo.
A prová-lo está uma análise da OCDE que
aponta para uma certa desilusão nos sectores
público e privado com os benefícios prometidos pelas TIC. A Organização Mundial Económica considera que não é suficiente – nem
desejável – os países colocarem todos os seus
serviços online, como era objectivo nos finais
da década de 90 e princípios de 2000.
Será agora mais importante disponibilizar

Mudança de paradigmas:
• De “centrado na Administração”
para “centrado no cidadão”;
• De “organizações isoladas”
para “mega-comunidades”;
• De “focado na oferta” para
“focado na procura, necessidade
e satisfação”.
(Anabela Pedroso, presidente da AMA)
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serviços que tenham em atenção as necessidades dos cidadãos, pois verifica-se uma diferença muito grande entre a disponibilização e a
apropriação dos serviços pelo cidadão. Anabela Pedroso considera que não é possível “dar o
salto” para aquilo que vai ser o modelo de governação europeia sem definir standards, sem
uma semântica comum.

Avaliação da OCDE à
Simplificação Administrativa e
Governo Electrónico em Portugal:
• Estimular o crescimento
económico e a criação de emprego;
• Tornar mais eficiente e eficaz
a prestação dos serviços públicos;
• Garantir que as iniciativas de
simplificação se mantêm no centro
da atenção e objecto de prioritização;
• Melhorar e sistematizar
a colaboração e cooperação em todo
o sector público;
• Melhorar o desempenho
e utilizar de forma sistemática
o controlo e avaliação;
• Em poucos anos, Portugal
ultrapassou o desenvolvimento da
maioria dos países da OCDE na
colocação online de serviços
públicos. Actualmente, Portugal
situa-se na terceira posição no que
toca ao fornecimento online deste
tipo de serviços;
• A OCDE recomenda ainda que
o Simplex seja “mais abrangente”
e promova a interoperabilidade entre
serviços públicos, bem como a
normalização do tratamento de dados.

Os novos desafios do sGovernment

Existem paradigmas a emergir com os quais
a Administração Pública ainda não sabe lidar
é o caso do paradigma da “Geração Net” que
requer um esforço para perceber e chegar perto das gerações mais jovens, sem nunca perder de vista as gerações mais velhas. “Este
paradigma requer atenção, compreensão,
adaptação e experimentação”, salientou Anabela Pedroso.
O sGovernment depara-se também com o
paradigma “Feito pelos utilizadores”. Neste
caso verifica-se a perda pelos Governos do
monopólio na produção e gestão de informação para o público. Aconselha-se uma mudança na cultura do sector público, mais aberta à
partilha, apesar de ter de continuar a defender
padrões elevados de confiança, segurança e
accountability.
A presidente da AMA identifica ainda um
terceiro paradigma: o das redes sociais, para o
qual sugere “padrões elevados de cooperação,
ajuda e acessibilidade”.
A par da questão dos paradigmas, o eGovernment 2.0 comporta bases que estão a alterar a
forma de estar da Administração Pública e para
as quais a AMA já desenvolveu algumas respostas. O primeiro pilar é o da educação e aqui
coloca-se a questão da erradicação da “fractura digital”. “Haverá sempre excluídos, que
não usam as tecnologias nem querem usar, mas
esses mesmo cidadãos têm o direito de aceder
aos serviços públicos de outra forma. Por isso

Página 4 de 11

(Anabela Pedroso, presidente da AMA)
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estamos a trabalhar, também, no atendimento
presencial”, explica Anabela Pedroso
No que diz respeito à Inclusão, e à construção da ponte entre Estado, empresas e Terceiro Sector, a AMA aposta na criação do Balcão
Sénior, um serviço assente numa lógica de
balcão integrado que deverá ser disponibilizado no final de 2008.
Em resposta ao terceiro pilar identificado, o
dos Serviços Integrados, propõem-se as chamadas Lojas do Cidadão de 2.ª Geração, de
que é exemplo a Loja de Odivelas. Neste espaço estão a ser testados uma série de conceitos
que beneficiam de uma visão integrada e multidisciplinar de atendimento multi-canal.
O último pilar deste novo conceito de governo
electrónico é a Cidadania e aqui Anabela Pedroso acredita que é possível usar as tecnologias para ultrapassar o actual défice democrático e para criar uma nova consciência social.
A passagem do eGovernment para o sGovernment requer, no essencial, um trabalho
conjunto, nomeadamente ao nível das competências internas. “Se não trabalharmos juntos,
se não tivermos uma visão única, não vamos
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conseguir esta mudança estrutural
que nos vai permitir fazer de Portugal um país diferente”, defendeu
Anabela Pedroso.
A responsável rematou a sua intervenção dando a conhecer aos presentes
o projecto Rede
Comum do Conhecimento, uma ferramenta colaborativa
onde, entre outras
funcionalidades, os
organismos públicos vão poder partilhar as suas
boas práticas. “Juntos a falar e a partilhar. É assim que Portugal passará do Governo Electrónico
ao Governo Social”, acredita.
O discurso da presidente da Agência para a
Modernização Administrativa deu azo a algumas questões, a primeira levantada por José
António Feu da Direcção-Geral das Actividades Económicas que destacou a falta de cibercompetências e a interoperabilidade como áreas onde será aconselhável realizar um maior
esforço de investimento.
A dicotomia entre a disponibilização e apropriação pelo cidadão dos serviços online foi
apontada pelo responsável da Segurança Social que, com base no exemplo da sua própria
instituição, considera não existir uma promoção adequada das soluções disponibilizadas
pela Administração Pública e por isso é normal que estas não cheguem ao conhecimento
do cidadão.
Para Mário do Carmo Durão, da Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional,
é evidente que falta uma “voz de comando”.
Para o responsável a Administração Pública
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Agenda sGovernment
• Três novos paradigmas
• Pilares de suporte ao Government 2.0:
- Educação
- Inclusão
- Serviços integrados
- Cidadania participativa

Três novos paradigmas
para os Governos:
• Paradigma “ Geração Net”
- Perceber e chegar perto das
gerações mais jovens mas nunca
perdendo de vista as gerações
mais velhas

(Anabela Pedroso, presidente da AMA)
está entregue a um certo voluntarismo, parecendo não existir qualquer linha estratégica
que “dite” os movimentos dos organismos
responsáveis por esta área.

Serviços “do princípio ao fim”

Para dar início ao conjunto de reflexões do segundo dia, Luís Vidigal, da APDSI, responsável por moderar o debate, retomou alguns dos
assuntos levantados na noite anterior, nomeadamente a importância da estratégia e da acção
na Administração Pública.
Para Arminda Neves, coordenadora adjunta
para a Estratégia de Lisboa, Portugal não é
melhor a conceber do que a realizar. “É óbvio
que temos melhores ideólogos e concepções
do que temos práticas e precisamos de valorizar esta dimensão da aplicação no terreno”,
afirmou. A responsável defende que é necessário apostar mais na “qualidade da implementação” do que apenas na “existência de
orientações”, para que possamos ser mais eficientes nas transformações do real.
Coube a João Tiago da Silveira, secretário de
Estado da Justiça, introduzir novos elementos
de reflexão para debate, guiando os presentes
pelo conjunto de serviços electrónicos prestados “do princípio ao fim” pelo seu Ministério
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# Requer atenção, compreensão,
adaptação e experimentação

• Paradigma “Feito pelos
utilizadores”
- Governos perderam o monopólio
na produção e gestão de
informação para o público
# Requer uma mudança na
cultura do sector público, mais aberta
à partilha, apesar de ter de continuar
a defender padrões elevados de
confiança, segurança e accountability

• Paradigma “Redes Sociais”
(Social Networking)
- Iniciativas de “interesse geral”
envolvem cada vez mais
intervenientes, são cada vez mais
globais e interdependentes
# Requer padrões elevados de
cooperação, ajuda e acessibilidade

(Anabela Pedroso, presidente da AMA)
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aos cidadãos, mencionando as facilidades e dificuldades do seu desenvolvimento e dando a
conhecer alguns projectos futuros.
O responsável governamental começou por
apontar os serviços menos conhecidos, mas que
mais correspondem ao conceito de end-to-end.
É o caso do Balcão das Heranças, um serviço
prestado nas conservatórias de registo e que
permite realizar todas as operações e actos relacionados com a sucessão por morte, nomeadamente: indicar quem são os herdeiros; partilhar
os bens do falecido entre os herdeiros; pagar os
impostos devidos; apresentar declarações para
as finanças e pedir ou realizar todos os registos
dos bens partilhados. “De todos os processos
integrados é provavelmente o mais complexo.
É aquele que reflecte mais esta preocupação da
lógica de integração de serviços”, referiu.
O segundo exemplo está em 19 locais e chama-se Divórcio com Partilha. Igualmente assente numa lógica de atendimento único, este
balcão permite a realização de todas as formalidades envolvidas nos divórcios por mútuo consentimento, como a partilha de bens
do casal, o pagamento dos impostos devidos
ou o pedido ou realização de todos os registos
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dos bens partilhados.
Casa Pronta, Nascer
Cidadão, Empresa na
Hora e os serviços relacionados com os actos
da vida das empresas,
como a Empresa Online, a Certidão Permanente, a Informação
Empresarial Simplificada ou o Registo Comercial em Inglês são
todos exemplos de serviços end-to-end prestados no âmbito do Ministério da Justiça que
apostam numa lógica de integração.
A tradicional lógica de serviço da Administração Pública, muito virada para dentro e pouco
direccionada para o cidadão, foi uma das prin-

“Somos multifacetados: como
pessoas, como organizações.
Logo o futuro passa pelo
trabalho conjunto e não pelo
isolamento.
A Administração Pública tem
de trabalhar conjuntamente
com os outros organismos
públicos, mas também com
ntidades externas, com as
empresas e com o terceiro sector
e deixar de actuar como uma
organização isolada”
(Anabela Pedroso, presidente da AMA)
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do considera importante: acabar e potenciar
o fim do espírito de que “é assim, porque é
assim e não se pode fazer de outra maneira
porque é muito difícil”. “A partir do momento
em que começamos a disponibilizar os serviços no novo formato já ninguém quer prestar
o serviço na forma anterior”, garante.
Para Tiago da Silveira, o tempo das grandes
orientações estratégicas já passou. “O que interessa agora é meter a cabeça dentro do motor, ir às porcas e parafusos e apertar as que
necessitem de ser apertadas”.

Quebrar barreiras

Não se trata apenas
da junção do atendimento num
único balcão. É mais do que isso:
é a redefinição de todos os
processos através da integração
de ferramentas ou aplicações
e da redefinição dos processos
da prestação destes serviços.
(João Tiago da Silveira, secretário
de Estado da Justiça)
cipais dificuldades encontradas na implementação destes projectos. Apesar de tudo, Tiago
da Silveira diz que os serviços têm reagido
bem a esta “viragem” para o cidadão.
Há um outro ponto que o secretário de esta-
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Interpelado quanto aos factores que contribuíram para o sucesso da estratégia que tem
vindo a ser implementada pelo Ministério da
Justiça, o secretário de Estado aconselha à
criação de uma certa informalidade em torno
da decisão, apostando-se no envolvimento de
pessoas dos vários departamentos em todos
os níveis de decisão. “É preciso quebrar algumas barreiras iniciais: chamar as pessoas
para participarem num processo de decisão
mais elevado, motiva-las e apostar no efeito
surpresa”, aconselha.
Na parte final da sua intervenção, João Tiago
da Silveira remeteu os participantes do evento promovido pela APDSI para os projectos
futuros, como os novos desenvolvimentos ao
CITIUS. Estão também previstas novidades
em redor do registo predial e em redor do registo civil, em matéria de divórcio e casamento, nomeadamente a entrega do processo de
casamento online.
Carlos Falcão trouxe ao debate que se seguiu
as preocupações do ICEP Portugal, chamando
a atenção para a morosidade dos processos que
envolvem o investimento estrangeiro no país.
De acordo com o avançado pelo secretário de
Estado da Justiça, esta é uma questão que poderá ser ultrapassada com o lançamento, em
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Janeiro do próximo ano de um serviço denominado “Operações Especiais de Registo”
e que estará reservado para casos de grande
complexidade, que envolvam grande quantidade de registos, ou para casos de investimento
estrangeiro que precisem de ter um tratamento
rápido. “É um tipo de registo à medida de um
cliente de quantidades ou de complexidade”,
explicou Tiago da Silveira.
O debate que se seguiu foi, em grande parte, dominado pela constatação de que algumas
das medidas enunciadas por João Tiago da
Silveira durante a sua intervenção eram desconhecidas da maioria dos presentes, como é
o caso da IES. Esta falha na partilha de informação é um dos aspectos a que, na opinião de
José Dias Coelho, da APDSI, a Administração
Pública terá de dar mais atenção.
Ao nível da semântica também se registam
inconsistências que levam a que os organismos não consigam trocar dados uns com os
outros. Luís Meneses, do Instituto da Segurança Social, sugere que se comecem a fazer
a pouco e pouco as alterações necessárias,
compatibilizando conceitos.
Face aos vários projectos em curso relativa-
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mente ao descongestionamento dos tribunais, José
Dias Coelho mostrou-se
curioso quanto às melhorias que se poderão esperar. Confiante, João Tiago
da Silveira acredita que
as alterações introduzidas
pelo seu Ministério vão
produzir um efeito positivo
nos próximos quatro anos.
“Mas se em quatro anos
não sentirmos uma melhoria do tempo de resposta
dos tribunais, vamos ter de
pensar noutra estratégia”.
Considerando a Justiça como um exemplo de
sucesso, Arminda Neves elogiou a capacidade de
visão, mas principalmente a capacidade de ligar
a visão à acção e não tem dúvidas em afirmar que
um dos factores do êxito alcançado é o “modelo de governação”, nomeadamente o facto de se
sentarem à mesma mesa vários departamentos,
demonstrando-se capacidade de mobilização. A

Os desafios da Administração
• Capacidade de ADAPTAÇÃO num
mundo em mudança;
• ACRESCENTAR valor à prestação
de serviço;
• Criar CONFIANÇA nos utilizadores;
• Capacidade de INOVAÇÃO
e CRIATIVIDADE;
• Criar NOVAS COMPETÊNCIAS
INTERNAS.
(Anabela Pedroso, presidente da AMA)
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coordenadora adjunta lamenta que essa “mobilização” não se aplique mais vezes.
Para Zaida Chora a questão coloca-se
porque muitas vezes a cadeia é demasiado longa. “Quanto mais se ‘achatar’ essa
cadeia mais fácil é”. A responsável do Instituto das Tecnologias de Informação na

Justiça acredita que o sucesso ou insucesso
de um projecto está em conseguir uma visão
estratégica da informação, mas que vá ao essencial. Para Zaida Chora há muito a fazer em
termos de coordenação entre os organismos,
mais do que em termos de disponibilização de
ferramentas.
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