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Sumário Executivo 
 

A Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de Informação 

(APDSI) tem como objectivo a promoção e o desenvolvimento da Sociedade da Informação 

e do Conhecimento em Portugal. 

Embora a Sociedade de Informação e do Conhecimento em muitos aspectos já seja uma 

realidade, existem ainda alguns sectores onde a sua evolução não está completa. O e-

Government é uma dessas áreas. Este tema foi recentemente abordado num encontro 

promovido pela associação. No decorrer desse mesmo encontro foi analisada a conjuntura 

actual face ao estado de desenvolvimento do Governo electrónico, foram identificados 

obstáculos e limitações ao incremento do e-Gov, assim como o Governo electrónico e a 

modernização da Administração Pública. 

Mais de quarenta especialistas estiveram presentes neste encontro contribuindo de 

forma inestimável para o enriquecimento da reflexão que se realizou sobre o tema. Os 

participantes revelaram as suas opiniões e deram sugestões com o objectivo de contribuir 

para o desenvolvimento do Governo electrónico em Portugal. 

Neste encontro o tema e-Government foi intrinsecamente relacionado com a 

modernização da Administração Pública, tanto Central como Local. Para atingir esta meta é 

imprescindível o envolvimento dos funcionários públicos no processo de modernização, o 

funcionamento das instituições e organismos públicos através da concretização de 

objectivos e o reforço dos direitos e garantias dos cidadãos/clientes da Administração 

Pública. A perspectiva de desenvolvimento não deve ser apenas tecnológica, mas também 

nas metas a alcançar. O enfoque excessivo na tecnologia e não nos objectivos a atingir foi 

considerado um obstáculos ao desenvolvimento do Governo electrónico. 

Os participantes deste encontro sugerem ainda a promoção de projectos transversais 

entre os diversos sectores da Administração Pública, para fomentar a colaboração em rede, 

característica fundamental da Sociedade de Informação. Para o desenvolvimento do 

Governo electrónico em Portugal, os participantes anuíram que seria vantajoso a criação de 

uma estrutura de coordenação forte e bem definida. Assim também se considerou que seria 

muito vantajoso para o desenvolvimento do e-Government, se a Unidade de Missão 

Informação e Conhecimento (UMIC) tivesse capacidades de comando sobre os diferentes 

departamentos ministeriais que influenciam na introdução do Governo electrónico. 

Para os intervenientes deste fórum, uma das principais conclusões deste encontro 

consiste na necessidade de definir objectivos mensuráveis, assim como modelos e 

indicadores para avaliar correcta e fidedignamente os projectos de e-Government em curso. 

No que diz respeito à legislação, os participantes salientaram atraso na transposição 

para a lei portuguesa de diversas directivas comunitárias criadas para o incremento do 



Ponto de situação do e-Government em Portugal 
 
 

 6

Governo electrónico, assim como a ausência de qualquer legislação para alguns sectores da 

Administração Pública (como é o caso da telemedicina). 

No decorrer dos trabalhos salientou-se que o Governo electrónico também é uma 

oportunidade única para Portugal mostrar as suas capacidades ao nível da inovação e do 

desenvolvimento. Porém, é necessário garantir aos cidadãos meios de acesso e utilização 

dos projectos em curso. O acesso a informação gratuita para o desenvolvimento e cidadania 

e a criação de centros comunitários para utilização de tecnologias de informação e Internet, 

são algumas as sugestões dos intervenientes deste encontro, que visam o desenvolvimento 

do e-Government. 
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1. Análise da conjuntura actual 
 

Com o pressuposto de reflectir e 

realizar um ponto de situação sobre o 

desenvolvimento do e-Government em 

Portugal, a Associação para a Promoção 

e Desenvolvimento da Sociedade da 

Informação (APDSI) reuniu no Convento 

da Arrábida um grupo de personalidades 

para, em conjunto, debater a evolução e 

obstáculos à prossecução desta meta. 

Este workshop fomentou uma reflexão 

autónoma e independente sobre a 

evolução, projectos, casos de sucesso e 

constrangimentos relacionados com o e-

Government em Portugal.  

Essa reflexão teve como base um 

documento produzido a partir da análise 

de estudos sobre o e-Government no 

Mundo e em Portugal. 

Neste encontro, o método de trabalho 

utilizado centrou-se num único grupo de 

debate, onde os participantes puderam 

dar a conhecer as suas opiniões, 

experiências e perspectivas sobre o tema 

em discussão. 

Coube a Dias Coelho, Manuel 

Fernandes Thomaz, Joaquim Santos e 

Carlos Oliveira, dar o mote ao desenrolar 

dos trabalhos apresentando não só a sua 

perspectiva sobre o documento base 

(fornecido pela APDSI para discussão no 

workshop) em análise, como também a 

sua visão sobre a implantação e 

desenvolvimento do e-Government em 

Portugal. 

O     Professor     Manuel     Fernandes 

Thomaz, na qualidade de representante 

da Missão de Acompanhamento para a 

Reforma da Administração Pública 

(MARAP), foi o primeiro dos oradores 

convidados a contextualizar o e-

Government como um dos instrumentos e 

factor essencial para a modernização e 

reforma da Administração Pública. 

A simplificação das estruturas e a 

melhoria dos processo da Administração 

Pública foram dois eixos de orientação 

transversais ao processo de 

modernização salientados pelo Professor 

Manuel Fernandes Thomaz. O 

envolvimento dos funcionários públicos no 

processo de modernização, o 

funcionamento das entidades públicas 

através da concretização de objectivos e o 

reforço dos direitos e garantias dos 

cidadãos/clientes da Administração 

Pública, foram os outros aspectos 

importantes focados pelo Professor 

Manuel Fernandes Thomaz. Para este 

orador, a reforma da Administração 

Pública é também uma reforma cultural. 

De acordo com o representante do 

MARAP, o propósito da Missão visa o 

acompanhamento da reforma, assessorar 

os vários serviços e Ministérios a definir 

objectivos e monitorar o processo de 

reforma nos mesmos. Neste contexto, 

este organismo é um interveniente fulcral 

para facilitar o processo de reforma. Foi 

ainda destacado que, o propósito da 

modernização e do Governo electrónico é 

transversal no actual Executivo, visto que 

dependente directamente do gabinete do 
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Ministro Adjunto do Primeiro Ministro, o 

que torna mais abrangente para todos os 

processos. 

O Director-Geral para Portugal da 

SAP, Joaquim Santos, referiu que o e-

Government deve ser visto dentro de 

parâmetros como a integração de 

processos electrónico empresariais entre 

os departamentos da Administração 

Pública. A interacção dos processos não 

deve ser só com o cidadão, mas deve 

fomentar a interligação 

interdepartamental, assim como fazer a 

gestão e preservação eficaz do património 

construído na Administração Pública ao 

longo dos tempos. Joaquim Santos lançou 

uma desafio: dada a conjuntura actual, a 

concretização do Governo electrónico 

apresenta-se como uma possibilidade de 

Portugal mostrar as suas capacidades ao 

nível da inovação e do desenvolvimento, 

com o intuito de deixar de ser visto 

apenas como um país de mão-de-obra 

barata e pouco qualificada. 

 

1.1. Perspectiva da UMIC 
 

Por seu turno, Carlos Oliveira, na 

qualidade de coordenador da Unidade de 

Missão Inovação e Conhecimento (UMIC), 

destacou os projectos de desenvolvimento 

do Governo Electrónico em curso. O 

coordenador da UMIC destacou a 

necessidade de acreditar na importância 

fundamental do e-Government para o 

desenvolvimento de Portugal, mas afirmou 

«por vezes ficamos fascinados com as 

capacidades da tecnologia, porém 

devemos ter em consideração que o “e” 

também pode ser de eficácia do governo e 

não apenas de electrónico». Salientando 

que os projectos de e-Government são 

resultado de uma herança muito positiva 

deixada pelo anterior Executivo, tem uma 

perspectiva optimista da actual situação 

do Governo electrónico. Carlos Oliveira 

salientou as conclusões do Encontro da 

OCDE, realizado em Lisboa, nas quais se 

referiu que Portugal está no “bom 

caminho” para atingir esta meta. 

O representante da UMIC assinalou 

que, numa primeira fase e ainda hoje, a 

maioria das análises sobre o 

desenvolvimento do Governo electrónico 

se fazem em termos de conteúdos 

disponibilizados na Web. Ou seja, as 

estatísticas reflectem os inputs (na maioria 

dos casos, a inserção de formulários na 

Internet) e não a integração de processos. 

Isto é, não é verificada a integração do 

back-office, esclareceu o representante da 

UMIC. No entanto, Carlos Oliveira referiu 

que o nível de exigência e de integração 

de back-office do e-Government está a 

aumentar. Carlos Oliveira revelou que, 

actualmente, existe um grande foco ao 

nível da integração de back-office nas 

estruturas da Administração Pública, não 

sendo isso imediatamente percepcionado 

pelos utilizadores desses serviços. 

Dentro do Plano de Acção para o 

Governo Electrónico, elaborado pelo 

actual Executivo, este orador fez um 

encadeamento dos principais processos 
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para o desenvolvimento, e destacou a 

definição de metas e calendários 

concretos, o que irá facilitar a avaliação do 

sucesso desses mesmo planos. 

 

 
Pontos de Partida 

 

• Qual o estado de evolução do e-
Government em Portugal? 

 

• Quais são as perspectivas de 
desenvolvimento? 

 

• Quais os projectos relacionados 
com e-Government que estão em 
curso e os seus objectivos? 

 

• Como é realizada a avaliação aos 
resultados dos projectos de e-
Government? 

 

• Que alterações poderão existir nos 
organismos da Administração 
Pública (Local e Central)? 

 

• Qual a posição de Portugal face aos 
actuais e futuros parceiros 
europeus? 

 

• O que pensa o cidadão comum 
sobre o e-Government? 

 

• Que vantagens trará o Governo 
electrónico para os 
cidadãos/empresas? 

 

• Existem limitações em termos de 
legislação? 

 

Carlos Oliveira salientou como 

obstáculo ao e-Government o enfoque 

excessivo na tecnologia e não nos 

objectivos a atingir. O coordenador da 

UMIC evidenciou ainda as verbas 

asseguradas para o e-Government no 

Orçamento Geral de Estado para 2004, na 

ordem dos 352 milhões de euros. 

O coordenador da UMIC destacou 

cinco características essenciais para o 

sucesso e desenvolvimento do e-

Government: ambição, humildade, 

determinação, trabalho colaborativo e 

orientação para resultados. 

As reflexões apresentadas pelos 

oradores convidados foram enriquecidas 

com as contribuições dos diversos 

participantes, que contestaram, mas 

também apoiaram, as diversas temáticas 

abordadas pelo painel de oradores 

convidados. 
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2. Identificar os obstáculos 

 

Depois das sugestivas 

contextualizações, as quais lançaram 

mais alguns potenciais temas para 

discussão, seguiu-se um debate que 

incidiu, particularmente, na discussão de 

abordagens transversais das iniciativas e 

projectos de Governo electrónico, na 

abordagem dos processos e reengenharia 

dos mesmos, e na necessidade de 

estruturas de comando adequadas aos 

níveis de mudança previstos. Estes foram 

temas recorrentes durante a discussão 

que se seguiu. 

Os participantes deste encontro 

evidenciaram a reduzida ou mesmo 

inexistente avaliação não só das 

experiências em curso, como das 

experiências e projectos anteriores. Aliás, 

a reduzida avaliação dos resultados de 

experiências anteriores foi por diversas 

vezes abordada ao longo dos trabalhos. 

Em simultâneo, foi destacada a 

recorrência destes mesmos temas nos 

debates que se realizam há vários anos. 

Por este motivo, os participantes 

salientaram a importância e, 

consequentemente, a necessidade de 

avaliar correctamente os projectos, 

analisando falhas e benefícios para não 

originar, ou no mínimo tentar evitar, um 

maior desperdício de verbas e recursos. 

Em suma, mostra-se essencial definir 

objectivos mensuráveis, assim como 

modelos e indicadores para avaliar estes 

projectos. Foi ainda sugerida a 

necessidade de adequar a legislação e 

medidas relacionadas com o e-

Government às particularidades das 

diferentes regiões, em particular das 

Regiões Autónomas. 

 
 

 
Aspectos Principais 

 

• Definir o impacto das Tecnologias de 
Informação e Comunicação (TIC) na 
Administração Pública (Local e 
Central). 

 

• Definir o impacto das TIC junto ao 
cidadão. 

 

• Necessidade de avaliação concreta e 
sistemática das experiências e 
projectos de e-Government em 
curso. 

 

• Definição de objectivos mensuráveis, 
como modelos e indicadores para 
avaliar os projectos de Governo 
electrónico. 

 

• Tendência de desenvolvimento do e-
Government: back-office ou front-
office? 

 

• Identificação de factores de reforço e 
de constrangimentos (a 
dificuldade/facilidade no acesso  às 
TIC; a dificuldade/facilidade no 
acesso à formação e informação, 
entre outros). 

 

• e-Government deve fomentar a 
participação cívica dos cidadãos e 
outros agentes intervenientes na 
Sociedade. 

 

• O Governo electrónico deve fomentar 
a democracia electrónica, a qual não 
se limita ao “voto electrónico”. 
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2.1. Facilitar o acesso à informação 
 

Outro dos obstáculos ao 

desenvolvimento do e-Government 

identificado pelos participantes do 

encontro foi o universo de utilizadores da 

Internet em Portugal. Os participantes 

evidenciaram o facto da base de 

utilizadores de Internet no nosso país, 

além de ser baixa, estar baseada nos 

acessos gratuitos, o que a torna muito 

volátil. Se a este facto juntar-mos a 

informação do estudo da consultora 

Accenture, no qual afirma que a Internet 

em Portugal é usada regularmente por 

menos de 10% da população, os 

participantes consideraram que seria mais 

proveitoso o direccionamento de soluções 

de e-Government para a integração dos 

sistemas de back-office e não tanto para a 

utilização do canal de interacção Web ao 

nível do front-office. 

Outro dos aspectos focados como 

limitativo do desenvolvimento do Governo 

Electrónico foram os valores para 

aquisição de informação disponível na 

Internet. Uma das propostas refere que a 

informação para o “Desenvolvimento e 

Cidadania” deveria ser gratuita para o 

cidadão, e só a informação de valor 

acrescentado é que deveria ser paga (que 

na sua maioria é utilizada por empresas, 

segundo referiram alguns intervenientes). 

A necessidade de garantir nos 

modelos de e-Government processos de 

democracia e inclusão electrónica foi outro 

dos aspectos focados neste workshop. 

Deste modo, foi referido que a 

transversalidade do Governo electrónico 

não se pode limitar apenas à coordenação 

entre os vários departamentos da 

Administração Pública mas também deve 

abranger a vertente cultural e social. De 

salientar que, de acordo com as ideias 

expressas pelos participantes, a temática 

da democracia electrónica não se limita a 

questões como o voto electrónico, mas 

expande-se num ambiente de interacção 

electrónica que fomente e contribua para 

uma maior participação cívica dos 

cidadãos e todos os agentes envolvidos. 

 

2.2. Info-exclusão e formação 
 

É reconhecido que a info-exclusão é 

outro problema para o desenvolvimento 

da Sociedade da Informação, no geral, e 

do Governo Electrónico, em particular. 

Como tal foi evidenciada a necessidade 

de criar formas que garantam o acesso 

aos sistemas de informação a cidadãos 

que tenham dificuldades em usufruir dos 

sistemas e tecnologias digitais, como por 

exemplo estabelecer centros de acesso 

comunitário. Desta forma, poder-se-ia 

promover o contacto através da Web entre 

o cidadão e os projectos e iniciativas de e-

Government. 

Embora com vantagens inegáveis, a 

introdução de novos canais de contacto 

entre o cidadão e a Administração 

Pública, baseados na Internet, não deve 

significar o fim dos já existentes, de forma 

a facilitar a escolha do cidadão e 
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minimizar os efeitos de exclusão. Deste 

modo, é importante realizar projectos 

pilotos, nos quais deverão ser 

estabelecidos prazos de transição na 

introdução de novos canais, elegendo o 

mais eficiente como canal principal e 

mantendo os outros, apenas por razões 

de evitar a exclusão. 

A formação dos cidadãos e 

funcionários públicos também é um 

aspectos muito importante para 

incrementar o Governo electrónico. No 

que diz respeito à formação na área das 

Tecnologias de Comunicação e 

Informação, os participantes também 

sugeriram a necessidade de promover 

uma linguagem própria e única, de modo 

a evitar a utilização simultânea de duas 

línguas (o português e o inglês) durante 

as acções de formação. Segundo os 

participantes, a utilização em paralelo de 

duas línguas dificulta a formação e 

poderá, em última análise, fomentar a 

info-exclusão. 

Para os participantes neste encontro, 

a utilização da tecnologia só faz sentido 

se for “útil, utilizável e utilizada” pelo 

cidadão. Ou seja, a utilização da 

tecnologia só se revela interessante se 

ajudar na realização das tarefas e 

proporcione uma melhoria da eficiência 

dos serviços prestados. 

Nesta perspectiva, é importante ter em 

atenção que para o utilizador 

comum/cidadão o que é realmente 

importante, ao nível da tecnologia, é a 

facilidade e simplicidade de utilização. Ou 

seja, é importante conhecer qual o 

impacto directo que as iniciativas de 

Governo electrónico terão na vida do 

cidadão. 
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3. O Governo electrónico e a 
modernização da AP 

 

As Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC) impõem alterações ao 

funcionamento e promovem uma 

reengenharia dos processos para que o e-

Government seja uma realidade. O 

Governo electrónico tem um papel 

importante não só na modernização, mas 

também como dinamizador da massa 

crítica, fomentando a intensificação da 

utilização das TIC e credibilização dos 

processos digitais e electrónicos junto aos 

cidadãos. 

Considera-se desejável que esta 

modernização ocorra, não só ao nível da 

Administração Central como da Local (que 

tem um papel de extrema importância, 

porque está muito ligada ao quotidiano do 

cidadão). 

Tendo em conta que os projectos de 

Governo electrónico deveriam ser vistos 

como um elemento de modernização para 

a Administração Pública, salientou-se o 

facto de existirem dois grupos de trabalho 

distintos para esses dois projectos 

(nomeadamente UMIC e MARAP), pelo 

que seria uma forte interacção entre 

ambos. 

O e-Government deve ser ligado a 

novos processos de gestão da 

Administração Pública porque não seria 

eficaz nem eficiente ligar aos “pesados 

processos actuais”. Embora, existam 

actualmente diversas acções para a 

modernização da Administração Pública 

que passam pela integração do back-

office, este ainda não é o foco principal, 

de acordo com alguns participantes. 

Contudo, não é possível haver uma 

mudança de paradigma com os recursos 

actuais e sem uma mudança 

organizacional da Administração Pública. 

 

 

Foi salientada a tendência para o 

desenvolvimento de projectos verticais 

nos diversos ministérios, o que é contrário 

aos objectivos da reforma transversal 

necessária para a concretização do e-

Government. Ou seja, é necessário 

apostar-se em projectos transversais ao 

nível dos diversos sectores da 

Administração Pública e não promover a 

tradicional segmentação do sector. A 

abordagem cruzada por sistemas e 

processos deve garantir a eficiência, 

eficácia e fluidez dos processos. Como tal 

é necessário a reorganização transversal 

de alguns processos, abandonando a 

lógica vertical e favorecendo o 

 
Aspectos principais 

 

• Promover projectos transversais 
entre os diversos sectores da 
Administração Pública, para fomentar 
a colaboração em rede. 

 

• Abordagem cruzada de sistemas e 
processos para garantir a eficiência, 
eficácia e fluidez dos processos. 

 

• Promover parcerias de exploração de 
redes e infra-estruturas com base na 
lógica do utilizador/pagador. 
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funcionamento em rede entre os vários 

organismos e departamentos. 

Devido ao elevado valor de aquisição, 

manutenção e actualização dos sistemas 

e infra-estruturas tecnológicas, foi 

sugerido que a Administração Pública não 

deveria ser a proprietária dessas 

estruturas, devendo optar-se pela 

realização de parcerias na exploração de 

redes e outras infra-estruturas, por 

exemplo, com base na lógica do 

utilizador/pagador. 

Foram apresentados alguns dados do 

estudo das Nações Unidas, sobre o 

desenvolvimento do Governo electrónico 

no Mundo, e que revela que os novos 

países que vão entrar a breve trecho para 

a União Europeia (UE) serão novos 

concorrentes no âmbito do e-Government 

face a Portugal. Como tal acentuou-se a 

urgência de desenvolver rápida e 

eficazmente os projectos de e-

Government. Um dos obstáculos ao 

desenvolvimento consiste no atraso na 

transposição para a lei portuguesa de 

diversas directivas comunitárias criadas 

para este sector. A falta de um comando 

estruturado conjugado com o tradicional 

desenvolvimento “lento” dos projectos, 

pode levar não só ao agravamento dos 

velhos problemas existentes na 

Administração Pública, como também ao 

atraso na resposta a problemas novos e à 

falta de uma resposta estruturada e em 

tempo útil a esses mesmos problemas. 

 Embora ainda seja muito cedo para 

fazer um balanço da actividade da UMIC, 

existem algumas críticas à sua actividade 

e competências. Sugere-se que esta 

Unidade poderia ter um papel mais 

preponderante e fundamental para o e-

Government se lhe fossem concedidas 

capacidades de comando sobre os 

diferentes departamentos ministeriais que 

influenciam na introdução do e-Gov. 

Porém, também não foram esquecidos os 

muitos constrangimentos, de ordem 

humana e material, que oferecem 

resistência à modernização da máquina 

pública. Foi salientado o facto de, em 

Portugal, as estruturas funcionarem mal 

numa lógica de comando horizontal, o que 

dificulta a prossecução das metas que 

fomentam a transversalidade. A 

necessidade duma coordenação forte foi, 

por diversas vezes, focada como forma de 

atingir os objectivos do e-Government. 

 

Deste modo, sugere-se a criação de 

uma lógica de comando descendente, 

para a implementação do Governo 

electrónico, que possa encontrar alguns 

 

Pontos de reflexão 
 

• Atraso na transposição para a lei 
portuguesa de diversas directivas 
comunitárias. 

 

• Falta de um comando estruturado e 
conjugado para a implementação de 
projectos de e-Gov. 

 

• Constrangimentos, de ordem 
humana e material, que oferecem 
resistência à modernização da AP. 
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pontos de transversalidade. A 

inadequação do perfil dos representantes 

dos diversos organismos da 

Administração Pública, nos espaços de 

discussão e análise do e-Government, 

também foi apontado como um obstáculo, 

assim como o facto de muitas vezes não 

terem capacidade e autonomia de 

decisão. 

Outro dos obstáculos analisados 

consiste no cruzamento de informações 

entre as diversas entidades da 

Administração Pública, facto que salienta 

o problema da protecção de dados 

pessoais e violação de privacidade.  

 

3.1. O e-Government e a Saúde 
 

Dentro da Administração Pública 

electrónica, o sector da Saúde acolheu 

algumas preocupações e foi alvo de 

reflexões dos participantes neste 

encontro. Entre as diversas formas como 

as TIC podem interagir no sector da 

saúde, a telemedicina dominou as 

atenções. 

Neste contexto, foi analisado o 

projecto de telemedicina que está a 

decorrer no Hospital de Coimbra. Este 

projecto de telemedicina funciona sobre a 

Rede Informática da Saúde. O serviço, 

que está a funcionar desde 1998, já 

realizou duas mil consultas. Esta 

experiência de Telemedicina está 

centralizada em Coimbra e abrange toda a 

região interior centro de Portugal.  

Apesar   dos   bons   resultados   deste 

projecto, foi salientado o facto de não 

haver, ao nível governamental, uma 

entidade que interligue, regulamente e 

comande os projectos de Telemedicina. 

Outro obstáculo ao desenvolvimento desta 

actividade é o facto de não haver 

legislação que a regule. Contudo, esta 

situação é comum em muitos países. 

 

 

 De acordo com os participantes, é 

muito importante estudar correctamente a 

relação custo/benefício dos serviços de 

Telemedicina face aos serviços 

“tradicionais”. Este factor é relevante 

porque permite identificar regiões onde a 

telemedicina é uma solução mais 

interessante face à deslocação de um 

médico ao local. 

Ainda no que diz respeito à área da 

Saúde, é importante salientar a falta de 

standards, que constituem um aspecto 

 

Aspectos principais 
 

• Necessidade de criação de uma 
entidade, ao nível governamental, 
que interligue, regulamente e 
comande os projectos de 
Telemedicina. 

 

• Necessidade de definição de 
standards na área da Saúde, para 
criação de sistemas interoperáveis e 
partilha de informação. 

 

• Criar legislação que regule a 
Telemedicina. 

 

• Avaliação correcta da relação 
custo/benefício dos serviços de 
Telemedicina. 
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básico para a criação de sistemas 

interoperáveis e partilha da informação, 

factores essenciais para assegurar a 

continuidade de cuidados de saúde 

(independentemente de quando, onde e 

quem, incluindo o doente, acede à 

informação, salvaguardados os 

necessários mecanismos de segurança e 

privacidade da informação). Este é um 

aspecto chave na concretização do e-

Saúde. 
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1. Introdução 
 

O e-Government pode ser definido como a utilização de Tecnologias de Informação e 

Comunicações (TIC) para melhorar os serviços e informação oferecidos aos cidadãos, de 

modo a aumentar a eficiência e eficácia da gestão pública e promover a transparência do 

sector público face ao cidadão. Contudo, para que esta meta se torne real, também é 

necessário que as TIC e os meios de acesso a elas estejam disponíveis a todos os 

cidadãos. 

Os resultados provisórios do Inquérito à Utilização das Tecnologias da Informação e da 

Comunicação pela População Portuguesa, promovido pelo Observatório Inovação e 

Conhecimento, informam que 39% dos portugueses utilizam a Internet e desse universo, 

77% dos indivíduos são utilizadores frequentes. As funcionalidades mais utilizadas pelos 

Internautas são: envio e recepção de e-mails (76%), download de jogos, música e vídeos 

(54%), actividades profissionais (51%), actividades de estudo (49%). O estudo revela que 

47% dos inquiridos procura informação nos sítios da administração pública. Segundo o 

mesmo inquérito, o contacto com sites da administração pública faz-se maioritariamente 

pela procura de informação (47%), pelo download de informação (23%), realizar pedidos por 

correio electrónico (21%), fazer download de formulários/declarações (17%), e para a 

submissão (entrega) de formulários/declarações (16%). 

Contudo, segundo o estudo da Accenture, “Global eGovernment: Charting the Path to 

Progress”, Portugal tem apenas 9,87% de utilizadores regulares da Internet. 



Ponto de situação do e-Government em Portugal 
 
 

 4

2. Medidas estruturantes para o e-Government 
 

Em 1997 foi editado em Portugal o “Livro Verde para a Sociedade de Informação”, onde 

eram apresentadas algumas metas e objectivos a alcançar no âmbito da Sociedade de 

Informação e ainda perspectivas para o desenvolvimento do e-Government. Os objectivos e 

programas propostos pelo Livro Verde teriam uma vigência entre os anos de 1997 e 2005 e 

eram coordenados pela Missão para a Sociedade de Informação. 

No que diz respeito à concretização de projectos de e-Government, o programa INFOCID 

visou a integração de mais de 50 departamentos governamentais e a versão para a Internet 

entrou em funcionamento em 1995. O programa foi lançado em 1991 e os primeiros 

quiosques multimédia em 1993. Desde 1996, que os portugueses podem entregar as suas 

declarações de impostos (IRS) pela Internet, o que aconteceu pela primeira vez em todo o 

mundo. 

As iniciativas acima descritas colocaram, em 2001, Portugal no 5º lugar no estudo 

comparativo da União Europeia (UE) em relação à situação da administração pública 

electrónica (e-Government). Porém, como é referido no estudo “Processos Básicos” da 

APDSI, em 2002, Portugal baixou para a 8ª posição, por não ter iniciativas concretas que 

satisfaçam outras necessidades básicas que a UE considera fundamentais. 
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3. Situação Actual 
 

Em Novembro de 2002 foi criada a Unidade de Missão Informação e Conhecimento (UMIC) 

e, em Fevereiro último, foi apresentado o Plano de Acção para o Governo Electrónico. O 

Plano de Acção para o Governo Electrónico responde directamente ao Programa do XV 

Governo que estabelece a elaboração de um Plano Estratégico Info 2005, com o objectivo 

de promover os benefícios da Sociedade da Informação na Administração Pública. 

No Plano de Acção para o Governo Electrónico, que tem uma vigência entre 2003 e 2006,  

estão consignado os projectos principais a desenvolver no âmbito do e-Government. São 

eles o Portal do Cidadão, a promoção da interoperabilidade, a racionalização de custos de 

comunicação, as compras públicas electrónicas, a criação do Portal da Administração e do 

Funcionário Público, o Sistema de Informação Nacional e Único da Segurança Social, o 

Documento Único do Registo Automóvel e o Sistema Integrado do Registo de Identificação 

Civil. Os projectos respondem a calendarizações temporais definidas (2003, 2004 e até 

2006). 
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4. Concretização dos projectos 
 

Desde o passado dia 23 de Outubro, entrou em funcionamento a “Bolsa de Emprego 

Público” (www.bep.pt), promovido pela Direcção Geral da Administração Pública e 

executado pelo Instituto de Informática. 

Entre os projectos a realizar até ao final deste ano encontra-se o Portal do Cidadão. Este é 

considerado no Plano de Acção a face mais visível do e-Government e deverá ser lançado 

em Dezembro de 2003, com 50 serviços disponíveis. Através da promoção da 

interoperabilidade nas diferentes áreas da Administração Pública pretende reforçar a sua 

capacidade tecnológica, invertendo a tendência de gestão dispersa e sem critérios 

normalizados das tecnologias de informação e comunicação. Neste âmbito, o Plano de 

Acção propõe a realização de um Guia Normativo (eGovernment interoperability framework) 

que estará concluído em 2003. Para a racionalização de custos de comunicação será 

definido, a partir do segundo semestre de 2003, um Guia Normativo para as comunicações 

na Administração Pública. 

As compras públicas electrónicas são também outro dos pontos fortes do Plano de Acção e 

têm como objectivo a racionalização de custos e o aumento da transparência e da eficiência 

no sector público e a generalização das compras electrónicas no tecido empresarial 

português. O projecto arrancou no primeiro semestre de 2003 com a definição estratégica 

do modelo de compras públicas electrónicas e está na fase de projectos piloto na 

Presidência do Conselho de Ministros e nos seguintes ministérios: Defesa Nacional; Justiça; 

Educação; Saúde; Segurança Social e Trabalho; Obras Públicas, Transportes e Habitação. 

O Portal da Administração e do Funcionário Público pretende ser um centro privilegiado de 

prestação de serviços internos, para a consolidar o acesso à informação e proporcionar a 

normalização de processos internos e de serviços prestados aos funcionários públicos 

possibilitando uma centralização nas actividades geradoras de valor, segundo o Plano de 

Acção. 

Para além destes projectos (ainda em fase de projecto), na sua publicação “Mudar a 

Máquina”, a APDSI enumerou exemplos de boa práticas da Administração Pública 

Electrónica em Portugal, que já estão em curso (ver Anexo 3). 
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5. Estudos Internacionais 
 

A consultora Accenture realizou um estudo “Global eGovernment: Charting the Path to 

Progress”, apresentado no início de 2003, onde define cinco níveis de maturidade na 

adopção do e-Government nos diferentes países. O primeiro lugar é ocupado, pelo terceiro 

ano consecutivo pelo Canadá, que se mantém isolado na liderança. A maioria dos países 

europeus encontram-se divididos entres os níveis três e quatro. 

Pelo estudo da Accenture, Portugal encontra-se no nível dois de maturidade, que é definido 

como tendo as “capacidades básicas”. Neste lugar estão países como o México, Brasil e 

África do Sul. Segundo a Accenture, estes países desenvolveram algumas capacidades 

transaccionais “quick win” para poder obter sucessos rápidos e justificar mais investimentos, 

refere o estudo daquela consultora. 

O estudo da Accenture revela que Portugal caiu, em 2003, dois lugares no ranking de 

maturidade de estratégias e iniciativas de e-Government, juntando à queda de quarto 

posições registada em 2002, perfaz seis lugares no espaço de dois anos. Em 2003 Portugal 

ocupa o 20º lugar do ranking de maturidade de e-Government. Em 2002 ocupou o 18º lugar 

desse mesmo ranking. 

A consultora refere que as mudanças pós-eleitorais conduziram a uma reavaliação de todos 

os programas, “com um orçamento apertado”. A Accenture refere que como consequência 

dessa estratégia o programa de e-Government cresceu lentamente nos 12 meses 

analisados. Salienta como ponto alto a criação de uma nova organização, a Unidade de 

Missão Inovação e Conhecimento (UMIC), como suporte estrutural para as actividades 

relacionadas com o e-Government e implementação da Sociedade de Informação consoante 

o que está estabelecido na União Europeia. 

No período analisado, de acordo com a Accenture, o principal portal dirigido aos cidadãos 

continuava a ser o INFOCID (www.infocid.pt). Este portal mantinha as mesmas funções que 

no ano anterior, ou seja fornecer informação. O único serviço transaccional disponível 

através do INFOCID é o pedido de certificados civis, comerciais e de propriedade. A 

Accenture assinala ainda alguns progressos relevantes em alguns sites departamentais, 

nomeadamente relacionados com serviços de emprego. Impostos, registos, e serviços 

postais mantiveram-se como as funções de e-Government com maior índice transaccional. 

A Accenture assinala ainda que Portugal continua a ter uma taxa de penetração da Internet 

muito pequena inferior a 10% da população. A Accenture assinala que não existem acções 

de marketing especificas para promover o acesso a serviços públicos on-line. 

Indirectamente, o Governo tem várias iniciativas que pretendem encorajar a utilização de 

serviços de e-Government: como a iniciativa “Computador para todos” (encorajando o uso 

doméstico da Internet), e o Programa “Cidades Digitais” (o qual pretende favorecer a 
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regeneração urbana, combate à exclusão social e aumento da competitividade de certas 

indústrias nas regiões para aumentar a produção) e o uso de materiais 

culturais/educacionais, criando Clubes na Internet e lançamento de programas com 

empresas para oferecerem equipamento tecnológico a escolas e associações. 

A Accenture salienta o compromisso em atingir os objectivos do Conselho Europeu de 

Sevilha “E-Europe 2005: Sociedade da Informação para todos”. No estudo da Accenture, o 

acesso de banda larga apresenta-se como essencial em Portugal, para a criação de uma 

economia do conhecimento e gerar crescimento económico. 

No Plano de Acção é evidenciado o Portal do Cidadão como medida estruturante por 

conduzir a uma transformação, que pretende fornecer um serviço multi-canal, integrado 

entre agências e departamentos governamentais. A Accenture adianta que a implementação 

deste projecto deverá aumentar as preocupações em termos de segurança e privacidade no 

e-Government. Actualmente, a Accenture salienta que não existe standard generalizado 

para segurança da informação, principalmente porque não existe muito informação 

confidencial on-line. O estudo salienta que cada departamento tem a sua própria solução 

para proteger os seus próprios dados. 

A consultora destaca ainda o exemplo da iniciativa “Campus Virtual”, que pretende ser uma 

importante motor de inovação, ao criar redes sem fios nas universidades e facilitar o acesso 

a computadores aos estudantes e professores. 

A Accenture perspectiva que o crescimento futuro do e-Government em Portugal se poderá 

construir sobre iniciativas móveis e sem fios. E aponta como sinais sólidos nessa direcção a 

implementação de redes sem fios nas universidades e cidades e a estratégia nacional para 

a banda larga. 

Numa outra pesquisa, Portugal aparece em 31º lugar do ranking de e-Government do 

relatório “Global E-Government 2003”, realizado pelo Center for Public Policy da 

Universidade de Brown nos EUA. Este estudo inclui 198 países. O mesmo estudo revela 

que a taxa de e-Government em Portugal entre 2002 e 2003 diminuiu 2,8%, passando de 

36,4% em 2002 para 33,6% em 2003. 

A pesquisa “Web-based Survey on Electronic Public Services” realizada pela Cap Gemini 

Ernst & Young no âmbito do programa eEurope para a Comissão Europeia, avalia a 

percentagem de serviços públicos disponíveis on-line. 
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Resultados por País 

País 
Abril 
2002 

Outubro 
2001 

Crescimento 

Irlanda 85% 68% 16% 

Suécia 81% 61% 20% 

Finlândia 70% 66% 4% 

Dinamarca 69% 59% 11% 

Noruega 63% 63% 0% 

Reino Unido 63% 50% 13% 

França 61% 49% 13% 

Espanha 56% 51% 8% 

Portugal 56% 51% 5% 

Grécia 54% 39% 15% 

Itália 51% 39% 12% 

Islândia 50% 38% 13% 

Áustria 49% 40% 9% 

Alemanha 46% 40% 6% 

Bélgica 43% 23% 20% 

Holanda 42% 37% 5% 

Suíça 35% n.r. n.r. 

Luxemburgo 22% 15% 7% 
Fonte: “Web-based Survey on Electronic Public Services”, Cap Gemini Ernst & Young, 2003 

 

À excepção da Noruega, que mantém a mesma percentagem, a media de cada país tiveram 

uma variação progressiva entre os 4% e os 20%. Entre Outubro de 2001 e Abril de 2002 

Portugal obteve um crescimento de 5%, sendo um dos crescimentos mais baixos, apenas 

seguido da Finlândia (4%) e da Noruega (0%). Porém, estes dois países têm uma 

percentagem de penetração do e-Government de 63% no caso da Noruega, e de 70% no 

caso da Finlândia. Portugal tinha em Abril de 2002 uma taxa de penetração de 56%. 

Numa segunda análise, dois países, a Irlanda e a Suécia, que registam mais de 75%, o que 

significa que os seus serviços alcançaram o último nível transaccional. Os restantes países, 

no qual Portugal se inclui, obtêm resultados entre os 25% e os 75%, ou seja, os serviços 

estão a evoluir de uma fase de informação, para interacção para total transição. 

O estudo revela que Portugal, a par com a Alemanha, Noruega e Reino Unido, ao contrário 

dos restantes países pesquisados, não aumentaram significativamente o nível de 

sofisticação on-line. 
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Nível de sofisticação dos serviços on-line em Portugal 

Tipo de Serviço 
Nível de 

Sofisticação 

Imposto sobre rendimento 100% 

Serviços de procura de emprego 80% 

Subsídios da segurança social 45% 

Documentação pessoal 70% 

Registo automóvel 55% 

Pedido de licença de construção e/ou obras 40% 

Queixa crime, furto ou roubo 30% 

Bibliotecas públicas 35% 

Certidões de nascimento e de casamento 100% 

Acesso ao ensino superior 45% 

Serviços de Saúde 35% 

Pagamento de contribuições para a segurança social 

por parte de empresas 
100% 

IRC 100% 

IVA 100% 

Criação de novas empresas 100% 

Submissão de dados para estatísticas oficiais 0% 

Declarações alfandegárias 0% 

Licenças de carácter ambiental 50% 

Aquisições da administração pública 75% 
Nota: Os valores apresentados neste documento são apenas valores aproximados.  

Fonte: Cap Gemini Ernst & Young 

 

De acordo com o estudo realizado pela Cap Gemini Ernst & Young, estima-se que em 

Portugal o nível de sofisticação on-line dos serviços públicos atingiu, em Outubro de 2002, 

os 58%, o que, de acordo com a mesma fonte, representa um crescimento face à edição 

anterior do estudo de 1,8%. 

Dentro das áreas-chave analisadas neste estudo, a que apresenta maior nível de 

sofisticação (80%), é a que engloba os serviços em que os cidadãos e as empresas pagam 

ao estado (geração de receitas). Na área dos registos, este valor ascende a 51%, na dos 

retornos a 50% e nas autorizações e licenças a 51%. 
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Comparação ranking da CGE&Y e Accenture 

Ranking Comissão 
Europeia/CGE&Y 

Ranking Accenture 
País 

Relativo Absoluto Relativo Absoluto 

Diferença 

Alemanha 11 15 5 10 + 6 

Bélgica 12 16 4 9 + 8 

Dinamarca 2 3 1 4 + 1 

Espanha 5 6 9 14 - 4 

Finlândia 3 4 2 6 + 1 

França 6 7 7 12 - 1 

Holanda 10 12 8 13 + 2 

Irlanda 1 2 6 11 - 5 

Itália 9 10 11 17 - 2 

Noruega 4 5 10 16 - 6 

Portugal 8 9 12 20 - 4 

Reino Unido 7 8 3 8 + 4 
Fonte: Gartner Group, Junho 2003. Comparação elaborada com base nos dados da Cap Gemini Ernst & Young 

(Fevereiro 2003) e Accenture (Abril 2003) 
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6. Desafios do e-Government 
 

Segundo o Gartner Group, em 2005, cerca de 30% da população activa mundial estará 

envolvida em tarefas relacionadas com a inovação e a nova economia do conhecimento. 

Os serviços públicos estão em risco, porque a eficiência e produtividade estão a diminuir, 

assim como a motivação e o número de funcionários públicos. Tudo isto poderá provocar 

uma situação de ruptura. Como tal, é necessário haver um choque motivacional e 

tecnológico promovido através de gestão documental e workflow, automatização de 

processos, cooperação interdepartamental, requalificação profissional e a credibilização dos 

funcionários públicos. 

Deste modo, a Administração Pública deve melhorar o modelo de prestação de serviços ao 

cliente (o cidadão), criando novas formas (canais) alternativas para o contacto e prestação 

de serviços, deixando ao critério de cada cliente a escolha final da forma como deseja ser 

servido. Para este efeito, tem de modificar os seus métodos de trabalho, assim como os 

seus processos de aprendizagem. O Cidadão, quer individual (pessoas) quer colectivo 

(empresas), deve ser o foco central da actividade das entidade públicas. 

Mas o que fazer, concretamente, para servir melhor o cidadão, poucos recursos humanos, 

técnicos e financeiros? As TIC, mais do que um instrumento, apresentam-se como uma 

oportunidade excelente para alcançar este fim. Contudo, é necessário ainda fomentar uma 

reengenharia de processos, novas formas de trabalho, novos modelos de gestão e novas 

normas de interoperabilidade. 

Para além destes aspectos, o desenvolvimento do e-Government lança novas questões 

sobre a segurança e privacidade dos cidadãos, revelando-se essencial o combate à 

exclusão social, em particular o combate à info-exclusão. 
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8. Anexos do Documento de Base 
 

Anexo 1 
 

Country Apr 2002 Oct 2001 Growth
IRL 85% 68% 16%
S 81% 61% 20%
FIN 70% 66% 4%
DK 69% 59% 11%
NOR 63% 63% 0%
UK 63% 50% 13%
F 61% 49% 13%
E 58% 50% 8%
P 56% 51% 5%
EL 54% 39% 15%
I 51% 39% 12%
ISL 50% 38% 13%
A 49% 40% 9%
D 46% 40% 6%
B 43% 23% 20%
NL 42% 37% 5%
CH 35% n.r. n.r.
L 22% 15% 7%
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Fonte: “Web-based Survey on Electronic Public Services”, Cap Gemini Ernst & Young, 2003 
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Anexo 2 
 

Fornecedores de serviços analisados e percentagem de presença on-line (Esta tabela 

fornece uma perspectiva sobre o número de fornecedores de serviço por serviço público em 

cada país e percentagem da presença on-line).  
 

Fonte: “Web-based Survey on Electronic Public Services”, Cap Gemini Ernst & Young, 2003 
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Anexo 3 
 
Exemplos de boas práticas de Administração Pública Electrónica em Portugal 
 

Serviços Públicos para Cidadãos / G2C 
 

Serviço Organismo Sítio Área Produto Tipo Observações 
Informação de 
Cidadania 

Loja do Cidadão e todos os 
organismos 

http://www.infocid.pt Geral Infocid Consulta 
 

Com busca, 
simuladores e Roteiro 
dos Serviços Públicos 

Impostos DGCI - Direcção-Geral dos 
Impostos 

https://www.dgci.gov.pt IRS  
IVA 

Declarações Electrónicas Entrega, Consulta, Comprov. 
e Pagamento MB 

Transacções seguras 
sujeitas a autenticação 

Procura de Emprego IEFP – Instituto de Emprego 
e Formação Profissional 

http://www.iefp.pt Emprego e 
Formação Profissional 
(Geral) 

Bolsa de Emprego Inscrição 
Consulta 

Formulário online 
personalizado 

 DGAE – Direcção Geral de 
Administração Educativa 

http://www.dgae.min-edu.pt Admissão de Pessoal 
para as Escolas 

Pessoal Docente e não docente Listas pdf 

 DMRS - Departamento de 
Modernização e Recursos 
da Saúde 

http://www.drh.min-saude.pt/ Admissão de Pessoal 
Médico 

Internos hospitalares Listas html 

Segurança Social IIES – Instituto de 
Informática e Estatística da 
Segurança Social 

http://www.seg-social.pt Protecção Garantida Doença, Maternidade, Encargos 
Familiares, Desemprego, 
Doenças Profissionais, Invalidez, 
Velhice e Morte 

Formulários off-line pdf 

    Pensões Simulação do cálculo Online e download 
 Inspecção Geral do MTS  Queixas e Pedidos de 

Informação 
 Formulários online  

Saúde ADSE http://www.adse.pt/ Funcionários Públicos Médicos convencionados 
e valor dos reembolsos 

Consulta Html e Word 

    Passaporte Azul (E111) Pedido Formulário online 
personalizado 

Educação Direcção Geral do Ensino 
Superior 

http://www.desup.min-edu.pt Ensino Superior Acesso de alunos 
Resultados de Exames 

Consulta Formulário online 
personalizado 

Justiça Tribunais  Tribunais Custas Pagamento Pagamento MB 
IPM - Instituto Português de 
Museus 

http://62.48.146.154/ Museus Matriznet Consulta Formulário de consulta 
à BD de recursos dom 
museus do IPM 

Cultura 

BN – Biblioteca Nacional http://ipac.bn.pt Bibliotecas Porbase (IPAC, SIRIUS e AREF) Consulta Formulário online e 
directório de 
referências 

Eleições STAPE – Secretariado 
Técnico dos Assuntos para 
o Processo Eleitoral 

http://www.recenseamento-
eleitoral.stape.pt 

Cadernos Eleitorais  Consulta  Formulário online 
personalizado 

 
 + ITIJ http://www.eleicoes.mj.pt Resultados Eleitorais  Consulta html 

Fonte: “Mudar a Máquina” - Administração Pública na Sociedade da Informação, APDSI, 2003 
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Exemplos de boas práticas de Administração Pública Electrónica em Portugal 
 

Serviços Públicos para Empresas / G2B 
 

Serviço Organismo Sítio Área Produto Tipo Observações 
Impostos DGCI - Direcção-Geral dos 

Impostos 
https://www.dgci.gov.pt IRC  

IVA 
Mod 10  

Declarações Electrónicas Entrega, Consulta, 
comprovativos e 
Pagamento MB 

Transacções seguras 
sujeitas a autenticação 

Oferta de Emprego IEFP – Instituto de Emprego 
e Formação Profissional 

http://www.iefp.pt Ofertas de Emprego  Bolsa de Emprego   

Segurança Social IIES – Instituto de 
Informática e Estatística da 
Segurança Social 

http://www.seg-social.pt Remunerações DRI - Declaração de 
remunerações por Internet 

Declaração  Aplicação stand alone com 
facilidades de upload dos 
dados (sem validação) 

    Contribuições Pagamento MB  
Criação de Empresas DGRN – Direcção Geral dos 

Registos e Notariado 
http://www.dgrn.mj.pt Firma Social ou Denominação Registo Nacional de Pessoas 

Colectivas (RNPC) 
Consulta Formulário de consulta à 

BD 
  http://www.dgsi.pt/rnpc.nsf  Pedido de Certificado de 

Admissibilidade de Firma Social  
Pedido Formulário online 

personalizado 
Candidaturas ao Fundo 
Social Europeu 

IGFSE – Instituto de Gestão 
do Fundo Social Europeu 

https://siifse.igfse.pt Gestão de Fundos 
Comunitários (FSE/QCAIII) 

Gestão e Controlo de 
Candidaturas ao FSE 

Formulários on-line 
e off-line e Consulta 
de Indicadores de 
Gestão 

Transacções seguras, 
formulários xml, 
transferências bancárias 
automáticas, pesquisas 
dinâmicas e outros 

 
Fonte: “Mudar a Máquina” - Administração Pública na Sociedade da Informação, APDSI, 2003 
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Exemplos de boas práticas de Administração Pública Electrónica em Portugal 
 
 

Serviços Públicos para a Administração Pública / G2G 
 

Serviço Organismos Área Produto Tipo Observações 
Justiça Tribunais  Centro Nacional 

de Pensões 
Notificações judiciárias Moradas Consulta 

 
 

 Justiça  Segurança Social Apoio judiciário Verificação das condições 
de carência 

Consulta  

Segurança Social Segurança Social  Saúde Subsídio de Doença (Baixas) Certificado de Incapacidade 
Temporária 

Consulta  

Saúde   IGIF e ARSs Análise do Funcionamento do 
Sistema de Saúde 

Suporte à decisão  Permite a análise global de toda a informação recolhida nos 
hospitais, centros de saúde e entidades convencionadas de 
cada região, servindo de base para uma análise detalhada 
do funcionamento do sistema de saúde em geral.  
 

Planeamento e Administração 
do Território 

Direcção Geral do 
Desenvolvimento Regional do 

Gestão dos fundos do 2º 
Quadro Comunitário de Apoio 

Gestão  Transferência electrónica de informação, como a definição 
dos projectos, programações, aprovações, financiamentos, 
etc. Contempla ainda o envio automático de informação 
para Bruxelas, respeitante aos diversos projectos em curso. 

Banco do Tesouro  
 

DGT – Direcção Geral do 
Tesouro 

Tesouraria do Estado Homebanking Consulta e 
Serviços de 
Homebanking

Transacções seguras, transferências para SIBS, cheques, 
integração de pagamentos, consultas de saldos e outros 

 
Fonte: “Mudar a Máquina” - Administração Pública na Sociedade da Informação, APDSI, 2003 
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Exemplos de boas práticas de Administração Pública Electrónica em Portugal 
 
 

Informação Jurídica / Certidões / Formulários 
 

Serviço Organismo Sítio Área Produto Tipo Observações 
Informação Jurídica Secretaria Geral da PCM http://www.digesto.gov.pt Geral Digesto Consulta Convidado com busca simples multicritério 

Credenciado com busca avançada e ligações jurídicas 
 INCM – Imprensa Nacional 

Casa da Moeda 
http://www.dr.incm.pt Geral Diário da República 

Electrónico 
Consulta Gratuito  com consulta de imagens e sumários da I 

série 
Assinatura com busca avançada das três séries e 
Concursos Públicos 

 ITIJ – Instituto das 
Tecnologias da Informação 
da Justiça 

http://www.dgsi.pt Geral Acórdãos e 
Jurisprudência dos 
Tribunais Superiores 

Consulta Acesso livre com pesquisa multicritério 

 Assembleia da República http://www.parlamento.pt Geral Actividade Parlamentar 
(Iniciativas Legislativas) 

Consulta Formulário de consulta à BD 

 DGA - Direcção Geral do 
Ambiente, ITIJ e CEJ 

http://www.diramb.gov.pt 
 

Ambiente SIDDAMB – Legislação, 
jurisprudência e doutrina 
sobre Ambiente 

Consulta Pesquisa de legislação nacional e internacional, 
histórico, cronologia dos diplomas e análise jurídica 

 
Certidões Loja do Cidadão e DGRN – 

Direcção Geral dos 
Registos e Notariado 

http://spdirecto.infocid.pt Registo Civil 
Registo Comercial 
Registo Predial 

Infocid – Serviço Público 
Directo 

Pedido Formulário online personalizado com pagamento Visa, 
MB e Outros 

 
Formulários INCM – Imprensa Nacional 

Casa da Moeda 
http://www.incm.pt/servlets/e
forms 

Geral Formulário Electrónico 
(de todos os serviços que 
têm acordo de recepção 
com a INCM) 

Pedido Preenchimento, Pagamento Visa e envio por mail para 
impressão 

 
Fonte: “Mudar a Máquina” - Administração Pública na Sociedade da Informação, APDSI, 2003 

 


