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Administração Pública adapta-se à 
nova realidade da SI
A convicção de que não é possível construir 

uma Sociedade da Informação e do Conheci-
mento se a modernização da Administração 
Pública não avançar levou a Associação para 
a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade 
da Informação a organizar um segundo seminá-
rio de reflexão sobre os sucessos alcançados 
e os constrangimentos que ainda bloqueiam 
o desenvolvimento da Administração Pública 
Electrónica em Portugal, depois de idêntico 
workshop promovido em 2003.
Para este encontro mais recente, realizado na 

cidade de Évora sob o tema “Iniciativas Estraté-
gicas para a Administração Pública – Hoje e no 
Futuro”, a APDSI convidava os intervenientes a 
contribuírem com as suas diferentes perspec-
tivas, não apenas analisando a situação, mas 
sobretudo apontando e antecipando soluções 
que ajudassem às mudanças necessárias.
Transmitindo uma ideia partilhada na APDSI, 

José Dias Coelho, presidente da Associação, 
diz que se a “batalha” da Administração Pública 
for vencida Portugal poderá dar um salto qua-
litativo naquilo que caracteriza a Sociedade da 
Informação e do Conhecimento, mas principal-
mente na Inovação.

Políticas para a Administração Pública. 
De que modo o modelo político e as estratégias 
políticas influenciam o comportamento da Ad-
ministração Pública e que relação existe entre 
Informação e a Produtividade foram as ques-
tões base da intervenção de Pedro Martins, 
consultor da Administração do Instituto de Ges-
tão Informática e Financeira da Saúde.
Ao falarmos de Administração Pública em Por-

tugal é necessário pensar que existe um Progra-
ma do Governo que estabelece um conjunto de 
estratégias formatadas ao nível dos ministérios 
e secretarias de Estado, cuja responsabilidade 
de implementação é passada ao altos cargos 
da Administração e que depois se implemen-
tam ao nível dos cargos intermédios da AP.
Considera-se que o actual modelo está em 

ruptura, mas quais as soluções, atendendo à 
importância que a Administração Pública tem 
para o PIB? Que modelo seguir? Quais as 
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condições mínimas suficientes para implemen-
tar estratégias de médio longo prazo em áreas 
como a da saúde ou a da educação? E quem 
deve propô-las e de que forma? O que é objecto 
de decisão política na AP? Estas foram algumas 
das questões introduzidas por Pedro Martins na 
discussão do tema “Modelo Político e Políticas 
vs. Administração Pública”.
Do debate geral resultava a ideia de que nem 

sempre é fácil distinguir politics de policies, e 
que realmente é necessário um modelo de go-
vernance.
Os participantes do workshop consideram que 

o processo de decisão política não é estável: 
não há uma perspectiva de decisão tomada 
para o longo prazo, há uma perspectiva de ime-
diatismo. Um dos problemas reside no facto de 
se tomarem decisões políticas para o momento, 
ou nomeadamente, para quatro anos, quando 

Pedro Martins sugere que apenas dez por cen-
to da classe política estabelece estratégias para 
além da legislatura.
Um outro factor limitador na relação entre a 

política e a AP são os orçamentos. Normalmen-
te atribuem-se orçamentos baixos e basta um 
corte de somente dois a três por cento para ser 
muito difícil levar a cabo o projecto em mãos.
Como se pode então assegurar a estabilida-

de que a AP necessita? Sugere-se que essa 

“A instabilidade 
governamental e a falta 

de consenso entre partidos, 
e muitas vezes dentro dos 

próprios partidos políticos, 
acerca das estratégias 

a implementar pelo Estado 
provocam na AP convulsões 

disruptivas, muitas vezes 
suportadas por modelos 

de gestão frágeis que 
põem em causa o correcto 

funcionamento da AP 
e da prestação de serviços 

ao cidadão, com custos 
inestimáveis para o país” 
Pedro Martins, consultor 

da Administração do IGIF.
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Produtividade vs Negócio
O aumento de produtividade em função 

do negócio da AP resulta da agregação 
de determinados factores complementares 
quando conjugados com:

   ● eficiência
   ● processos de negócio
   ● aplicações de SI
   ● infra-estrutura de rede

Entre os planos de curto prazo, o IGIF tem pen-
sada a criação de um portal e contact center, a 
adopção de um sistema de gestão de consultas 
e atendimento, a implementação de uma rede 
de telecomunicações, a constituição de um cen-
tro de dados seguro e redundante. Para o médio 
prazo aponta a constituição de um intranet par-
tilhada por todas as entidades públicas ligadas 
à área da saúde, a disponibilização do cartão 
integrado e do processo clínico electrónico e a 
adopção da telemedicina.

Promover uma AP colaborativa e res-
ponsável. A conjuntura de constrangimento 
financeiro que Portugal atravessa pode ser en-
carada como uma oportunidade para olharmos 
com mais racionalidade e rigor para as escolhas 
no domínio da Administração Pública, considera 
Maria Manuel Marques, coordenadora da Unida-
de de Coordenação da Modernização Adminis-
trativa (UCMA), a quem coube o papel de iniciar 
o segundo dia do encontro “Iniciativas Estraté-
gicas para a Administração Pública – Hoje e no 
Futuro”, como keynote speeker convidada.
São várias as iniciativas que aquela entidade 

tem vindo a desenvolver na sua tentativa de 
modernização da Administração Pública, um 
objectivo que envolve a relação com vários in-

estabilidade não reside na “permanência” dos 
directores gerais, mas na decisão política e na 
independência e responsabilização da AP.
Para alguns dos intervenientes, o problema 

maior reside na mentalidade política que foi ca-
racterizada como assentando na máxima “se 
possível vamos colher sem semear, em alguns 
casos, semear e colher, mas nunca semear 
sem colher”. Esta mentalidade associada à “ne-
cessidade de agitar medidas”, que também se 
observa, resulta num factor de perturbação que 
leva à desresponsabilização de toda a cadeia 
hierárquica da AP.
A todas estas questões devemos acrescentar 

que não se conhece ao certo o número de fun-
cionários públicos existente, embora existam 
alguns diagnósticos. Tal facto - inconcebível 
numa qualquer empresa privada - é muito gra-
ve se pensarmos que é impossível avaliar com 
exactidão os custos de implementação de uma 
qualquer medida na AP que envolva pessoas. 
Um outro aspecto crítico apontado durante a 

discussão versa os incentivos, concluindo-se 
que o sistema actualmente existente na AP só 
contempla estímulos negativos e nunca positi-
vos, ou seja, “esquece-se” de premiar os funcio-
nários pelo seu desempenho. 

Relação entre sistemas de informação 
e produtividade. Com um melhor acesso 
das populações às tecnologias, há um aumento 
da expectativa quanto à qualidade dos servi-
ços prestados pela Administração Pública. Isto 
acontece nomeadamente na área da saúde, 
referiu Pedro Martins ao introduzir o tema “Sis-
temas de Informação e Produtividade” para dis-
cussão. Um modelo óptimo seria ter pacientes 
bem informados, bons profissionais de saúde 
que tirassem partido da tecnologia e sistemas 
de diagnóstico e tratamento modernos, mas 
isso ainda não acontece, acrescentou.
O modelo de gestão dos sistemas de informa-

ção do Ministério da Saúde está ultrapassado, 
não existindo uma estratégia integrada dos SI 
para essa área, considera Pedro Martins. Por 
isso, neste momento o objectivo é reposicionar 
o IGIF numa lógica de gestão dos clientes e 
programas de TIC, garantindo a visão global do 
Ministério da Saúde suportado num novo mo-
delo organizativo, de modo a originar um siste-
ma produtivo.
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Sistemas de Informação e Produtividade
   ● Quais os requisitos para se obter au-
mentos de produtividade na AP?
   ● Qual o papel da Certificação de qualida-
de na prestação de serviços na AP?
  ● Qual o papel dos SI?

● E da infra-estrutura?
● Dos processos?

  ● E das competências?
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terlocutores, como o cidadão, as empresas ou 
mesmo a própria AP, no sentido da sua organi-
zação interna.
São, contudo, vários os constrangimentos que 

neste momento afectam essas relações. Falta, 
por exemplo, “cultura de cooperação”, dentro 
da própria AP, que está demasiado verticaliza-
da, e consequentemente entre esta e o sector 
privado, diz Maria Manuel Marques.
Há igualmente uma necessidade de orientar a 

AP para a procura. “A ideia de que eu presto um 
serviço a um cidadão que tem que ser satisfei-
to e bem tratado é uma ideia importante para 
ajudar a melhorar a qualidade dos serviços ofe-
recidos”, considera a responsável da UCMA. 
As soluções orientadas para a procura são so-
luções regidas pelo princípio do “balcão único” 
- obter resultados independentemente de onde 
vêm -, um objectivo no qual a Unidade de Coor-
denação tem vindo a trabalhar.

Ao nível dos constrangimentos à moderniza-
ção da AP, contribui igualmente a desrespon-
sabilização dos agentes administrativos e a au-
sência de modelos de monitorização regular, ou 
seja a falta de uma “cultura de avaliação”, dos 
vários agentes e processos.
Regista-se igualmente a inexistência da ava-

liação do custo/beneficio ex-ante e ex-post dos 
efeitos da legislação, acrescentou Maria Ma-
nuel Marques. 
Como podemos vencer estes constrangimen-

tos? Reorganizando os serviços e aumentando 
a qualidade do serviço prestado. “Há que criar 
uma cultura de confiança de que a mudança é 
possível, de que a AP é capaz de mudar, que é 
capaz de se unir, de criar sinergias para introdu-

zir processos novos”, considera a responsável. 
“Para o fazer temos que ir mudando” e foi isso 
que aconteceu quando se pensou no projecto 
Empresa na Hora.

Contributos para uma marca Portugal 
mais competitiva. Com o Empresa na Hora 
criou-se uma dinâmica de mudança, de iniciati-
va, que ajudou ao sucesso do mesmo, segundo 
Maria Manuel Marques. O projecto foi colocado 
em prática em dois meses e foi desenvolvido 
exclusivamente por funcionários públicos, en-
volvendo o Ministério das Finanças, o Ministé-
rio da Justiça, o Ministério da economia e o Mi-
nistério da Segurança Social. “Orgulho-me em 
dizer isto porque a AP é muitas vezes castigada 
pela sua falta de iniciativa, pela sua passivida-
de, e este é um exemplo de uma atitude com-
pletamente contrária”, acrescenta a coordena-
dora da UCMA. 
Até ao passado dia 17 de Novembro haviam 

sido criadas 1.207 empresas - entre as quais 
sociedades anónimas - ao abrigo deste projec-
to, com um tempo médio de criação desde o ar-
ranque de 1h15m. Esta adesão representa 52% 
do total das sociedades constituídas nos CFE’s 
onde o serviço está disponível.
Neste momento o projecto está em processo 

de expansão. “O Empresa na Hora pretende ser 
o princípio de um ciclo de agilização da entrada 
no mercado. Em breve haverá novos serviços 
no que diz respeito ao iniciar de uma actividade 
económica”, garantiu Maria Manuel Marques. 
De acordo com o adiantado pela responsável, a 
iniciativa somará mais 24 novos locais de aten-
dimento aos seis já existentes até ao final de 
Fevereiro, altura em que estarão cobertas todas 
as capitais de distrito. O Empresa na Hora terá 
também mais modelos de pactos sociais, maior 
liberdade na escolha do nome e a desmateria-
lização da declaração do início de actividade. 
Ao mesmo tempo, contemplará um registo de 
domínio na Internet, um serviço fornecido pela 
FCCN, gratuito no primeiro ano e de custo nor-
mal nos anos seguintes, para que as empresas 
possam ter um endereço de email e um URL 
para criar o seu site. 
Está igualmente pensada a disponibilização 

dos tempos de atendimento, online e nos pró-
prios locais, para que os interessados no ser-
viço possam escolher a qual dos centros  se 
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“Há que criar uma cultura 
de confiança de que 

a mudança é possível, de que 
a AP é capaz de mudar, 
que é capaz de se unir, 

de criar sinergias 
para introduzir processos 
novos. Para o fazer temos 

que ir mudando”
 Maria Manuel Marques, 
coordenadora da UCMA
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querem dirigir.
Com o novo serviço, e comparando com dados 

reunidos pela UE em 2002 no “The Administra-
tion of Business Start Ups”, Portugal passa a 
ser o país onde é mais fácil e mais rápido cons-
tituir uma empresa. A UCMA acredita assim que 
entre os vários benefícios da criação do Empre-
sa na Hora conta-se a contribuição para uma 
“marca Portugal” mais competitiva.
Dentro da orientação para a procura, a UCMA 

pretende aumentar a qualidade dos serviços 
prestados pela AP, estando a desenvolver um 
inquérito com o objectivo de determinar quais 
as variáveis com mais impacto sobre a satis-
fação do cidadão e, a partir desse momento, 
recomendar acções de melhoria nos serviços 
mais críticos.
Ao mesmo tempo existe um projecto paralelo 

de grande articulação entre serviços públicos 
para a disponibilização do novo cartão do ci-
dadão, um documento único que identificará o 
cidadão perante os mais importantes serviços 
públicos (civil, saúde, fiscal). Este cartão terá 
uma vertente digital que permitirá a interacção 
através de canais não presenciais de uma for-
ma segura. “Este projecto é muito complexo, 

mas poderá ser infra-estruturante de uma mu-
dança na relação entre o cidadão e a AP em 
muitos serviços públicos. Pode ter um efeito 
multiplicador muito importante”.
Do conjunto de iniciativas de modernização 

da Administração Pública que estão a ser de-
senvolvidas faz igualmente parte a criação de 
um modelo de avaliação prévia do impacto da 
legislação que permita prevenir a complicação, 
seguindo as boas práticas da Holanda, Bélgica 

e Inglaterra. “Penso que se estruturarmos um 
sistema mais formalizado, com ambição mas 
com realismo, teremos sucesso”.
Entretanto está já em funcionamento a Rede 

Comum de Conhecimento, uma plataforma co-
mum para a AP desenvolvida com o objectivo de  
racionalizar despesas de contratação, divulgar 
e reaproveitar conhecimento e principalmente 
evitar duplicação da informação. 
Está igualmente em curso a construção de 

uma base de dados nacional do registo comer-
cial que vai permitir que através de uma con-
sulta, as empresas possam conhecer os outros 
players de mercado, fornecedores e clientes.
Em breve, 70 a 80% dos dados que estão em 

papel possam estar numa base de dados cen-
tral para ser possível qualquer acto de registo 
em qualquer conservatória.

Portugal Tecnológico tipificado. Apesar 
de alguma evolução, Portugal tem registado 
uma quebra de posição relativa face aos seus 
parceiros europeus em vários indicadores rela-
cionados com a SI, como a disponibilização de 
serviços públicos básicos, tanto em termos de 
número como em qualidade dos serviços pres-
tados, ou a banda larga. 
Luís Magalhães, presidente da UMIC – Agên-

cia para a Sociedade do Conhecimento, keyno-
te speeker convidado, a par de Maria Manuel 
Marques, considera que estas limitações se po-
derão ultrapassar criando condições de gene-
ralização dos meios. Mas não é apenas a oferta 
de serviço que é importante. Será também ne-
cessário a aposta no desenvolvimento de polí-
ticas que promovam a procura desses mesmos 
serviços ou tecnologias por parte da população. 
A par de projectos em curso relacionados com 
a área da educação – como o upgrade das li-
gações à Internet nas escolas para banda larga 
até ao final do ano, a disseminação das TIC en-
tre os professores, mais PCs por aluno -, estão 
igualmente a decorrer outras iniciativas que se 
destinam à população em geral, nomeadamen-
te no âmbito do programa “Ligar Portugal” onde 
já foram aprovadas medidas de redução fiscal 
para a aquisição de PCs com dedução de 50 
por cento do valor para famílias com filhos em 
idade escolar e que começa a ter efeito a partir 
de 1 de Dezembro.
Está igualmente em curso a duplicação dos 
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“Portugal enfrenta um 
problema de muito difícil 
resolução, porque embora 
o sucesso das tecnologias 

entre os mais novos seja fácil 
de garantir, tal não acontece 
entre as faixas etárias mais 
elevadas e com baixos níveis 

de escolaridade” 
Luís Magalhães, presidente 

da UMIC 
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assegurados - num conjunto de 20 identificados 
-  e o avanço na utilização da VoIP na Adminis-
tração Pública, para colmatar custos e oferecer 
mais um canal de comunicação, são para Luís 
Magalhães metas importantes a alcançar na 
tentativa de inverter a tendência observada de 
quebra de posição relativa do país. Será igual-
mente relevante voltar a insistir na necessidade 
de formação em TIC dos funcionários públicos, 
assim como manter a aposta no Programa Na-
cional de Compras e avançar na obrigação da 
Factura Electrónica.
Também o Portal do Cidadão poderá dar um 

contributo significativo, à medida que a com-
ponente dos serviços que disponibiliza evoluir 
do carácter informativo para o transaccional. 
Neste momento, o portal oferece 700 serviços, 
a maioria dos quais informativos, 26 por cento 
interactivos e apenas 18 por cento transaccio-
nais. Tem meio milhão de utilizadores regula-
res e regista 2,5 milhões de páginas acedidas 
diariamente.
O Voto Electrónico é outra das iniciativas em 

curso - já testada por mais de uma vez, com su-
cesso – e aqui a prioridade estará na mobilida-
de, ou seja, na possibilidade do cidadão poder 
votar numa assembleia de voto que não a sua, 
segundo explicou o responsável da UMIC.
Decorre igualmente um estudo, promovido 

pelo Governo, para o lan-
çamento de uma estrutura 
de chaves públicas, tendo 
já sido criada uma comis-
são encarregue de reunir as 
condições para que o mes-
mo seja implementado.
A re-engenharia dos regis-

tos, nomeadamente do re-
gisto comercial, e o Cartão 
Único do Cidadão foram 
também projectos identifi-
cados por Luís Magalhães 
como importantes para o 
processo de modernização 
da Administração Pública 
e para a melhoria das rela-
ções que estabelece com os 
outros actores sociais.

espaços públicos de acesso à Internet nos 
próximos dois anos, mas não no seguimento 
da filosofia de um espaço por concelho e sim 
de “intensificação” das zonas conforme a sua 
densidade populacional e de especialização 
nos segmentos do público base (idosos, imi-
grantes...).
Luís Magalhães admite, porém, que enfrenta-

mos um problema de difícil resolução, porque 
embora o sucesso das tecnologias entre os 
mais novos seja fácil de garantir, tal não acon-
tece entre as faixas etárias mais elevadas. À 
idade soma-se o facto de cinco milhões de ci-
dadãos portugueses não possuírem a escola-
ridade mínima obrigatória. “Fazer com que a 
SI chegue a estes segmentos será uma luta 
constante que implicará a disponibilização de 
condições de acesso fácil, por todos os meios 
possíveis, em todos os lugares, segmentadas a 
públicos alvo diferentes”, diz o responsável da 
UMIC, acrescentando que a situação é dramá-
tica até por comparação dentro da UE alargada. 
“Apenas 20 por cento dos portugueses têm o 
secundário completo, valores em muito supera-
dos pelos novos países-membros de leste”.

Inverter tendências. A disponibilização dos 
serviços públicos básicos que ainda não estão 
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A caminho de uma Administração 
Pública moderna
O debate promovido pela APDSI contou com 

o contributo de todos os participantes, que ao 
longo de um dia e meio enriqueceram o dis-
curso dos keynote speekers, apresentando as 
suas dúvidas, partilhando experiências e fazen-
do sugestões, tentando encontrar soluções que 
ajudem à necessária e urgente modernização 
da Administração Pública.
Coube a António Serrano, da Universidade de 

Évora, convidado pela APDSI para moderar as 
intervenções durante o encontro, a tarefa de 
apresentar as conclusões. O moderador decidiu 
dividir os contributos e pistas de reflexão deixa-
dos em dois grandes blocos: o primeiro centra-
do nos constrangimentos e o outro respeitante 
às iniciativas em curso ou pensadas.
Como grandes constrangimentos à Adminis-

tração Pública Electrónica, António Serrano 
apontou a ausência de uma cultura de colabo-
ração dentro da AP e entre esta e as entidades 
privadas, mas também a desresponsabilização 

dos agentes administrativos e a ausência de 
avaliação do custo/benefício ex-ante e ex-poste 
da oferta da legislação.
O Empresa na Hora, a ideia do Balcão Único, 

a disponibilização do Cartão Único de Identifi-
cação do Cidadão, o alargamento da capacida-
de transaccional do “Portal do Cidadão”, a des-
materialização do sistema de registos e o voto 
em mobilidade são algumas das iniciativas em 
curso ou a implementar.
“Entre estas iniciativas, existem aquelas que 

encerram em si um estatuto de “mudança de 
paradigma”, como é o caso do Empresa na 
Hora, e que por isso podem ajudar à tão ne-
cessária mudança da imagem externa do país 
que em tanto beneficiaria os nossos empresá-
rios” acrescentou José Dias Coelho. Seria pois 
importante para Portugal que se encontrassem 
e implementassem outros processos básicos 
com tal capacidade.

Constrangimentos identificados
• Ausência de um modelo de governance;
• Ausência de uma cultura de colaboração 

dentro da AP e entre esta e as entidades pri-
vadas;
• Prevalência de uma multiplicidade semân-

tica, com cada gabinete a produzir e utilizar 
um vocabulário à sua medida;
• Desresponsabilização dos agentes ad-

ministrativos e ausência de um modelo de 
acompanhamento e avaliação;
• Ausência de avaliação do custo/benefício 

ex-ante e ex-poste da oferta da legislação e 
dos seus modelos de negócio;
• Quebra da posição relativa de Portugal 

face aos seus parceiros europeus em vários 
indicadores relacionados com a SI;
• Baixa qualificação da população portugue-

sa e, logo, dos funcionários públicos;
• Existência de uma “carapaça jurídica” re-

sultante de um acumular de regras, leis e al-
terações ao longo dos tempos.

Iniciativas em curso/a implemen-
tar
• Acerto semântico
• Empresa na Hora
• Ideia do “Balcão Único
• Disponibilização do Cartão Único de Iden-

tificação do Cidadão
• Alargamento da capacidade transaccional 

do Portal do Cidadão
• Uniformização de formulários
• Desmaterialização do sistema de registos 

e partilha de informação entre entidades pú-
blicas
• Voto em mobilidade
• Informatização dos back e front office dos 

Hospitais
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António Luís Pereira Figueiredo Direcção-Geral dos Registos e do Notariado
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Carlos Zorrinho Universidade de Évora
Henrique José Palma Ramalho Direcção-Geral das Autarquias Locais
Jaime Vidal Abreu Direcção-Geral de Protecção das Culturas
João Catarino Tavares Instituto de Informática
Joaquim Santos SAP Portugal, Lda.
Jorge Reis Martins Direcção-Geral do Ordenamento do Território e Desen-

volvimento Urbano
José Canteiro Ministério da Administração Pública
José Dias Coelho APDSI
Luis Filipe Pinto Vultos Direcção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar
Luis Magalhães UMIC - Agência para Sociedade do Conhecimento
Luis Vidigal APDSI
Maria Manuel Leitão Marques Unidade de Coordenação da Modernização Administra-

tiva
Pedro André Martins IGIF - Instituto de Gestão Informática e Financeira da 

Saúde
Rui Pimenta noLimits Consulting
Rui Silva SAP Portugal, Lda.
Susana Parente POS_Conhecimento - Programa Operacional Sociedade 

do Conhecimento
Teresa Castel-Branco Direcção-Geral da Administração Pública
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