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As iniciativas e programas de eGov con-
quistaram um papel indiscutível e de re-

levo na agenda política dos governos de todo 
o mundo, constituindo hoje tema central às 
discussões sobre a modernização das Admi-
nistrações Públicas, desburocratização e com-
petitividade.
Portugal não constitui excepção neste domínio 

tendo mesmo, nos últimos anos, atingido noto-
riedade internacional pela diversidade de rea-
lizações e inovação evidenciada no programa 
anual de iniciativas dinamizadas sob as “mar-
cas” Simplex e Simplex Autárquico.
Dada a rápida evolução que se vem observan-

do neste domínio a APDSI organizou mais um 
workshop “Ponto de Situação da Administra-
ção Pública Electrónica”, escolhendo, nesta 
edição, o tema “O Poder do Cidadão” como 
instrumento de pressão na melhoria dos servi-
ços electrónicos oferecidos e como via para a 
avaliação contínua dos serviços electrónicos 
disponibilizados.

O Euro e o Sistema Bancário 
Português
O problema de Portugal não é tanto o da dí-

vida pública, mas o do endividamento global 
dos portugueses, que atingiu níveis extrema-
mente elevados, considera Abel Mateus sobre 
a crise financeira que dá mostras de se resol-
ver no resto do mundo, mas que continua a 
afectar o país. 
O ex-presidente da Autoridade da Concorrên-

cia e Professor da Universidade de Nova Iorque 
lançou o debate para mais um “Ponto de Situ-
ação da Administração Pública Electrónica” 
com um tema justificado pela importância que 
assume para todos os cidadãos.

“Se não tivéssemos neste momento o BCE a 
entrar com vários milhares de milhões de euros 
– um valor enormíssimo em relação à economia 
portuguesa - estaríamos com o sistema bancá-
rio em pantanas e o país estaria numa situação 
extremamente difícil”, referiu.
O endividamento global da economia portu-

guesa foi, do ponto de vista de Abel Mateus re-
sultado de uma série de factores, como o forte 
aumento da despesa pública, a expansão dema-
siado forte do crédito hipotecário e o endivida-
mento elevado das empresas portuguesas.
Associada ao nível de endividamento elevado 

temos um problema de competitividade, este 
“talvez mais difícil e complexo de resolver”. 
O último relatório do FMI sobre Portugal, pu-

blicado em Abril deste ano, refere um gap em 
relação aos restantes países da Europa de valo-
res entre 10 a 40% – um valor que na realidade 
se deve situar entre os 20 a 25%.

A situação da banca portuguesa
Muitos estão preocupados com a hipótese da a 

banca portuguesa poder ir à falência, uma hipó-
tese que Abel Mateus descarta. “Isso seria um 
risco enorme para o país: o país não pode parar, 
as empresas têm de continuar a ser financiadas. 
Numa situação destas, o Estado tem de entrar 
com capitalização”.
Olhando para os vários indicadores publica-

dos, nomeadamente pelo Banco de Portugal, o 
ex-presidente da Autoridade da Concorrência 
considera que qualquer banqueiro dirá que os 
problemas da banca portuguesa não são nada 
de extraordinário. “Mas se não são nada de 
preocupante porque é que estamos com proble-
mas?”, pergunta de seguida.
Abel Mateus alerta para outro tipo de indica-

         Página 3 de 13



www.apdsi.pt

Ponto de Situação da Administração Pública Electrónica
O Poder do Cidadão

           24 e 25 de Junho de 2010

dores para os quais os banqueiros também sa-
bem olhar, como o elevado endividamento da 
economia portuguesa, o défice externo, a não 
existência de alterações políticas substanciais. 
“Tenho falado com muitos investidores exter-
nos e todos me dizem o mesmo. Não há um de-
les que queira investir um euro neste momento 
em Portugal. Nem investir nem emprestar”.

O poder do cidadão face à crise
Neste processo todo, o cidadão precisa, acima 

de tudo, de ser esclarecido. “A melhor manei-
ra de não resolver o problema é não esclarecer 
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a verdade. Estar a encobrir, a dizer que não 
temos problemas, ou que estamos com proble-
mas porque não nos querem dar dinheiro, os 
ataques ao Euro... Convinha em primeiro lu-
gar esclarecer o cidadão daquilo que se passa 
verdadeiramente”. 
Neste processo de esclarecimento os media 

têm um papel fundamental. “Há notícias pu-
blicadas na imprensa estrangeira, que apro-
veitam números públicos, que não encontram 
qualquer eco nos jornais portugueses”, acusou 
Abel Mateus.
Em segundo é preciso alterar políticas. “Na 

“O problema da 
competitividade é, 
talvez, o mais difícil 
e complexo de resolver”

Abel Mateus, 
Professor da Universida-
de de Nova Iorque 
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minha opinião, Portugal devia antecipar os pro-
blemas, e não por a cabeça na areia à espera que 
os problemas se resolvam por si. Devia adoptar 
políticas estruturantes que nos conduzam a uma 
solução do problema. Vai custar-nos por três ou 
quatro anos, mas depois teremos um futuro me-
lhor para dar aos nossos filhos”.
Abel Mateus reconhece que há um esforço 

de redução do défice público, que até existem 
“medidas adicionais”, mas que a estratégia não 
é suficiente para resolver os problemas da eco-
nomia portuguesa. “Estamos a trabalhar no li-
mite. Temos de resolver os problemas de fundo 
da economia portuguesa: se resolvêssemos os 
problemas estruturais e de competitividade, to-
dos os outros se resolviam”. 
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“Portugal devia antecipar os 
problemas, e não ‘pôr a 
cabeça na areia à espera 
que estes se resolvam por si’. 
Devia adoptar políticas 
estruturantes que nos 
conduzam a uma solução do 
problema. Vai custar-nos por 
três ou quatro anos, mas 
depois teremos um futuro 
melhor para dar aos nossos fi-
lhos”

Abel Mateus, Professor da 
Universidade de Nova Iorque
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Um poder difícil de medir
O Poder do Cidadão na Sociedade da Informa-

ção não é fácil de medir. Foi esta a ideia dei-
xada logo de início por Filipe Montargil, que 
foi à procura de vários estudos disponíveis para 
perceber se existem algumas tendências possí-
veis de isolar.
À partida, o sociólogo e presidente do Parque 

Tecnológico de Óbidos diz que os “termóme-
tros” para avaliar o poder do cidadão são maus 
e indicam-nos que o cidadão tem pouco ou ne-
nhum poder enquanto tal.
As relações entre o Estado e o cidadão facili-

tadas pelas tecnologias não são novas. “Todas 
as expectativas de democratização da relação 
entre o Estado e o cidadão relativas à Internet 
não são novas, já existiram antes”, referiu Fi-
lipe Montargil depois de ter dado exemplos 

como a imprensa, a rádio ou a TV por cabo.
Embora a Internet não esgote o domínio das 

novas tecnologias, há alguns recursos teóricos 
que têm vindo a ser apresentados ao longo do 
tempo para analisar especificamente a maneira 
como este meio é utilizado pelas políticas pú-
blicas para a relação entre Estado e cidadão.

O modelo proposto pela Gartner
Fazendo referência ao Livro Verde como uma 

das primeiras tipologias encontradas, Filipe 
Montargil centrou o resto da sua intervenção na 
teoria proposta pela Gartner a partir de 2000 
que olha para o Cidadão e para a Administração 
Pública e propõe um conjunto de níveis assente 
em quatro fases de desenvolvimento dos servi-
ços de Governo Electrónico.
A presença, com a informação genérica no 
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do modelo da Gartner é que a interactividade 
técnica gera valor para o cidadão. “Não teria 
dúvidas nenhumas em afirmar que a existência 
de fluxos de comunicação bidireccionais pode 
ser conveniente para um utilizador, mas dizer 
que isso é retorno para o cidadão vai uma enor-
me diferença”, defende o sociólogo. “O cida-
dão não é um mero utilizador, tem dimensões 
cívicas sociais e políticas e isso não pode ser 
misturado com a conveniência de eu conseguir 
pagar impostos mais depressa. Não posso ser 
reduzido a esse nível”.

site; a interacção, onde temos, por exemplo, 
o download de formulários para devolução 
por outro canal; transacção, que compreende 
por exemplo o download do formulário com a 
submissão online; e a transformação, onde os 
fluxos de informação são bidireccionais.
“Há duas questões na teoria sugerida pela 

Gartner que me chamam a atenção: a transac-
ção despoletar transformação e o valor para o 
cidadão vir da fase transformacional e de uma 
forma quase automática: a partir do momento 
em que haja transformação, temos criação de 
valor para o cidadão.
Entre os pressupostos que podem decorrer 

da proposta teórica está aquele que indica que 
a tecnologia leva à existência de transforma-
ção. Uma segunda dimensão é a existência de 
alguma confusão entre o que é interactividade 
técnica e interacção social, considera Filipe 
Montargil. “O facto de termos fluxos de co-
municação bidireccional, não quer dizer que 
exista interacção social entre duas entidades. 
São coisas profundamente diferentes”.
Um terceiro pressuposto que pode decorrer 

“Os ‘termómetros’ para 
avaliar o poder do cidadão 
são maus e indicam-nos que o 
cidadão tem pouco ou nenhum 
poder enquanto tal”

Filipe Montargil, sociólogo
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duzir alguma transformação antes de o Gover-
no Electrónico atingir a maturidade deveria ser 
valorizada”. 

Culturas que subsistem
Discordando com alguns dos itens sugeridos 

na teoria de Gartner, nas suas primeiras ver-
sões, Luís Vidigal considera que a integração é 
o ponto de partida na relação entre o Estado e o 
cidadão, e não o ponto de chegada.
Para o membro da direcção da APDSI, conti-

nua a existir muita dificuldade em integrar sis-
temas para além de um ministério, subsistindo 
diversos “silos”. “É uma questão cultural que 
se coloca logo de início. Não é o problema de 
ser mais transaccional ou mais comunicacional 
ou apenas informacional, é mesmo um proble-
ma de atitude à partida”.
Para Luís Vidigal, quando damos poder ao 

cidadão podemos dar uma informação estri-
tamente de um departamento ou podemos já 
dar o empowerment ao cidadão de um proces-
so completo. “Mesmo falando apenas ao nível 
do ‘dar informação ao cidadão’, eu já tenho de 
pensar de forma integrada”, defende.
Por outro lado, conseguimos fornecer serviços 

transaccionais, mas não fazemos “transforma-
ção”, ou seja, não fazemos algo que a União 
Europeia denomina como “personalização”, 
que consiste em olhar para a “procura”. “Pre-
cisamos de menos espinhas, isto é, iniciativas 
isoladas, e de mais peixes, mais clusters, mais 
processos end-to-end”, sugere Luís Vidigal.
A personalização e a transformação são muito 

difíceis de alcançar, mas são de facto onde está 
o eGov, considera. “O Governo Electrónico 
não é apenas automatizar processos. É transfor-
mar a Administração Pública, é transformar as 
relações internas do Estado, é transformar a re-
lação com o cidadão. E nada disto acontece se 
não houver G2G, government to government, 
dentro da AP”.
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Governo electrónico e transformação
Apesar de um discurso transformista desde o 

início das políticas de governo electrónico, a 
partir da década de 1990, os dados empíricos 
sugerem que o desenvolvimento do eGov, bem 
como a sua implementação, se encontra focado 
na interactividade técnica.
Na opinião de Filipe Montargil, este processo 

assemelha-se mais a uma transição do governo 
para plataformas electrónicas ou digitais do que 
a uma “transformação” ou “revolução”, como 
anunciado inicialmente nos discursos oficiais. 
“Para existir transformação do Governo é ne-
cessária uma mudança cultural na forma como 
os serviços são desenvolvidos. Esta mudança 
parece ser possível apenas de uma forma lenta 
e gradual”.
O presidente do Parque Tecnológico de Óbi-

dos defende ainda que a realização de estudos 
de opinião junto dos cidadãos, integrados no 
desenvolvimento de novos serviços, ou estudos 
de satisfação podem ser um contributo relevan-
te de avaliação das políticas, mas também neste 
caso, podem ser facilmente transformados em 
satisfação com a interactividade técnica.
Por último, Filipe Montargil deixa um conse-

lho. “Num contexto de crescente ‘desafeição’ 
com os agentes políticos e de escassa ‘respon-
sividade’ do sistema, a oportunidade de intro-

“O cidadão não é um mero 
utilizador, tem dimensões 
cívicas sociais e políticas 
e isso não pode ser misturado 
com a conveniência de 
eu conseguir pagar impostos 
mais depressa. Não posso ser 
reduzido a esse nível”

Filipe Montargil, sociólogo
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Má fama, eficiência e democracia
Numa das intervenções mais polémicas, José 

Vítor Malheiros também falou sobre proble-
mas ao nível da cultura, mas numa perspectiva 
diferente. O director executivo do programa 
Harvard Medical School-Portugal, na FCCN, 
começou por constatar, que as coisas mudaram 
muito na Administração Pública, não directa-
mente pelas tecnologias introduzidas, mas de-
vido a uma nova geração de funcionários, com 
uma visão diferente.
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“A integração é o ponto 
de partida na relação 
entre o Estado e o cidadão, 
e não o ponto de chegada”

Luís Vidigal, membro da APDSI

Apesar desta “mudança de gerações”, a Ad-
ministração Pública continua a ter muito mau 
nome. “Isto é um problema gravíssimo, mas 
mais grave é o facto de vocês dentro da Admi-
nistração Pública ignorarem isto completamen-
te”.
Vítor Malheiros considera existir um enorme 

problema de comunicação por parte dos fun-
cionários públicos, que “embora possam estar 
a fazer um belíssimo trabalho dentro de portas, 
estão a fazer um péssimo trabalho fora de por-
tas”. Tal denota um problema cultural na rela-
ção com o público.
“Eu próprio que sou uma pessoa informada, sei 

de coisas admiráveis que às vezes acontecem na 
Administração Pública por acaso”, referiu, lem-
brando o seu passado como jornalista e editor 
do Jornal Público e considerando que a imagem 
da AP como ineficiente, desonesta, preguiçosa, 
permanece. “Este é um problema grave. Punha 
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isto no top ten dos problemas nacionais, sem 
qualquer dúvida”. 
Por outro lado, sempre que se fala de AP 

Electrónica fala-se de serviços mais acessí-
veis, mais rápidos e mais baratos. “A tónica é 
colocada na eficiência, mas a eficiência é uma 
virtude moralmente neutra: se vivermos num 
Estado democrático eu quero que o Estado seja 
eficiente, mas até prefiro que o Estado não seja 
eficiente se não for democrático”, afirmou, 
lembrando que existem inúmeros exemplos de 
eficiência posta ao serviço dos piores objecti-

vos possíveis.
“Fico chocado, enquanto cidadão, quando 

vejo a tónica colocada apenas na eficiência e 
não nos instrumentos estratégicos. Não quero 
um Estado eficiente, quero um Estado que seja 
eficiente ao serviço da democracia. Um Estado 
eficiente só por si não me interessa nada”, refe-
riu dando o exemplo de Singapura, que já antes 
tinha sido mencionado por Filipe Montargil.
O dever da AP num Estado democrático é ge-

rar democracia, defendeu. “Qualquer medida 
Simplex não interessa nada se não incluir este 

item de auditoria: gera mais 
democracia ou não? Gera mais 
transparência, gera mais res-
ponsabilização, mais partici-
pação do cidadão no processo 
de decisão ou não? Todas as 
medidas devem ser avaliadas 
segundo estes critérios”.

“Há um problema 
cultural na 
relação com 
o cidadão que leva 
a que a imagem 
da Administração 
Pública como 
ineficiente, 
desonesta e pregui-
çosa, permaneça”

Vítor Malheiros, 
director executivo do 
programa Harvard 
Medical School-Portu-
gal, na FCCN
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O facto da Administração Pública se retratar 
a si própria, muitas vezes, como se estivesse 
isolada da política é um outro aspecto que pre-
ocupa Vítor Malheiros enquanto cidadão. “A 
Administração Pública executa políticas, é o 
braço armado da política. Eu trato com a po-
lítica através da AP. A participação do cidadão 
tem a ver com o processo político e não apenas 
com a execução técnica das medidas”, lembrou, 
terminando a sua intervenção.
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(Continua na próxima página...)
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