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A EXPRESSÃO ‘SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO E DO 
CONHECIMENTO’ (SIC)

Refere-se a um modo de 
desenvolvimento social e 
económico ... Embora a construção da SIC 

dependa de um grande número 
de intervenientes, o papel do 
Estado é fulcral

Compete ao Estado definir 
metas, políticas, estratégias e 
prioridades quer para a sua 
própria administração quer para 
a sua intervenção na Sociedade 
Civil

...em que a aquisição, 
armazenamento, processamento, 
valorização, transmissão, 
distribuição e disseminação de 
informação conducente à criação 
de conhecimento e à satisfação 
das necessidades dos cidadãos e 
das empresas...

...desempenham um papel central 
na actividade económica, na 
criação de riqueza, na definição 
da qualidade de vida dos cidadãos 
e das suas práticas culturais

5 de 30



Ao nível do Estado 
e  da sua Administração

O que se faz para governar a
evolução da administração do
Estado, considerando-se a
modernização tecnológica como
indutora de serviços e práticas de
administração pública electrónica
(e-government)

Ao nível
da Sociedade

O que se faz para governar a
evolução dos cidadãos, das
empresas e outras organizações
da sociedade civil, utilizando os
mecanismos legais, os incentivos
financeiros e outras intervenções
na sociedade para promover a
construção de uma SIC

No sector público, são partes 
activas indispensáveis da SIC

(a) A administração central
(b) A administração regional
(c) A administração local
(d) Entidades de base institucional 

ou empresarial, de natureza 
pública ou para-pública

As autarquias detêm, em cada uma 
das regiões onde se inserem, um 
papel de charneira, com 
capacidades e oportunidades 
únicas que derivam da sua 
proximidade aos cidadãos e das 
responsabilidades que têm para 
com os seus munícipes

A GOVERNAÇÃO DA SIC FAZ-SE A DOIS NÍVEIS
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Ao nível do Estado 
e  da sua Administração

O que se faz para governar a
evolução da administração do
Estado, considerando-se a
modernização tecnológica como
indutora de serviços e práticas de
administração pública electrónica
(e-government)

Ao nível
da Sociedade

O que se faz para governar a
evolução dos cidadãos, das
empresas e outras organizações
da sociedade civil, utilizando os
mecanismos legais, os incentivos
financeiros e outras intervenções
na sociedade para promover a
construção de uma SIC

Passa por estruturar a intervenção 
na Sociedade Civil estabelecendo 
uma carteira de iniciativas a apoiar 
e dinamizar, controlando os 
esforços envolvidos e medindo os 
correspondentes resultados
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Desenvolver a sociedade da informação e do conhecimento constitui o 
melhor caminho (a melhor estratégia) para Portugal

É NECESSÁRIO  DESENVOLVER
A SIC
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O desenvolvimento da SIC requer
estruturas adequadas de
governação à escala do país e no
âmbito da AP

As estruturas de governação da
SIC devem promover a
interoperabilidade semântica,
organizacional e técnica dos
sistemas de informação das
administrações públicas, das
empresas e dos cidadãos

Porque o esforço de investimento
nas TIC, no âmbito dos processos
produtivos agrícolas, industriais e
dos serviços, aumenta a
produtividade

O investimento nas TIC e no 
conhecimento aumenta a produção 
agrícola, industrial e dos serviços 
por unidade de capital investido e 
por unidade de trabalho

O desenvolvimento da SIC melhora 
a relação entre o capital e a 
produção permitindo reduzir o 
capital necessário para obter uma 
unidade de produto
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O desenvolvimento da SIC requer
estruturas adequadas de
governação à escala do país e no
âmbito da AP

As estruturas de governação da
SIC devem promover a
interoperabilidade semântica,
organizacional e técnica dos
sistemas de informação das
administrações públicas, das
empresas e dos cidadãos

Porque o esforço de investimento
nas TIC, no âmbito dos processos
produtivos agrícolas, industriais e
dos serviços, aumenta a
produtividade A governação à escala do país 

exige que a estrutura do Governo 
conte com um órgão coordenador 
para o desenvolvimento da SIC

A governação no âmbito da AP 
impõe a existência de um órgão de 
coordenação integrando os mais 
altos responsáveis pela gestão dos 
recursos da informação e das TIC 
na AP
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O desenvolvimento da SIC requer
estruturas adequadas de
governação à escala do país e no
âmbito da AP

As estruturas de governação da
SIC devem promover a
interoperabilidade semântica,
organizacional e técnica dos
sistemas de informação das
administrações públicas, das
empresas e dos cidadãos

Porque o esforço de investimento
nas TIC, no âmbito dos processos
produtivos agrícolas, industriais e
dos serviços, aumenta a
produtividade

A interoperabilidade semântica 
assegura a troca de informação 
com terminologia e significado 
comuns, a interoperabilidade 
organizacional assegura a 
cooperação entre os processos de 
trabalho e a interoperabilidade 
técnica assegura a comunicação 
entre os sistemas de informação 
com base em modelos de dados, 
telecomunicações e interfaces 
abertos
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Documentos considerados: Programa do Governo; Lei orgânica do Governo; 
Proposta de Lei do OE para 2012; Proposta de Lei das GOP para 2012-2015

A SIC
NOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS 

DO XIX GOVERNO
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Não encontramos o tema SIC

abordado de uma forma integrada

Do nosso ponto de vista esta ausência só pode ser interpretada como

uma prova de que o Governo não atribui importância explícita à SIC a

nível nacional

Para além das que decorrem das 

acções previstas no domínio da AP 

electrónica, não há praticamente 

referências específicas a acções 

dirigidas ao nível da sociedade

GOP&OE
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O GAN teve em consideração o facto do país estar a atravessar uma época
com enormes condicionantes aos níveis económico e financeiro, tendo
concluído que, embora isso altere os ambientes e as prioridades, não justifica
que se abandonem os esforços e as preocupações relativamente à SIC

AVALIAÇÃO & RECOMENDAÇÕES 
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Nos documentos em referência 

não encontramos, relativamente 

à SIC, declaração de políticas, 

visão, estratégia nem planos de 

acção

A experiência por que o país tem 
passado ao longo de vários anos, 
aconselha a que se atribua a 
governação da SIC, no quadro de 
políticas e estratégias aprovadas 
pelo governo, a um membro do 
Governo apoiado por uma 
estrutura permanente

Tem sido insuficiente o progresso 
na elevação dos níveis educativos 
e no esforço de aprendizagem ao 
longo da vida, bem como nos seus 
reflexos na economia portuguesa

Se não se alterar 
significativamente o perfil da 
indústria e dos serviços de modo a 
aumentar a produtividade e a 
competitividade, estamos longe de 
possuir uma indústria competitiva 
na média-alta tecnologia

SIC E SUA COORDENAÇÃO ESTRATÉGICA
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Tornar clara uma visão do projecto de país que se pretende construir1

Determinar um eixo de acção do governo, transversal, orientado para
a SIC e destinado a reconhecer explicitamente a Sociedade da
Informação e do Conhecimento como eixo de desenvolvimento

2

A estratégia para a SIC deverá ser acompanhada e governada
centralmente, ao mais alto nível5

Dar elevada prioridade ao desenvolvimento e à modernização
económica baseada nas tecnologias digitais e no esforço de elevação
dos níveis educativos

7
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A interoperabilidade digital deve

ser impulsionada no sentido de

se conseguir elevados níveis de

interoperabilidade entre

organismos públicos e entre

organizações do sector privado e

entre os vários sectores nacionais

Não existe hoje na AP um 
organismo central que regule as 
TIC na AP, na sua múltipla 
qualidade de ferramenta, de 
suporte à operação dos vários 
organismos, suporte aos sistemas 
de informação, de comunicação 
intra-AP e extra-AP, etc.

As alterações que o governo está a 
introduzir na AP provocam 
naturalmente situações que 
constituem oportunidades para 
transformar processos e sistemas 
na AP, sendo algumas de risco

Oportunidade para parcerias 
público-privadas, as quais deverão 
ser sempre preparadas e levadas a 
efeito no quadro de modelos para 
o seu estabelecimento e de 
governação, previamente 
determinados

AP ELECTRÓNICA (e-government)
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Atribuir a um organismo da AP responsabilidades pela fixação de
orientações técnicas e de práticas comuns ao universo da AP, assim
como pela monitorização da sua aplicação

9

COORDENAÇÃO DAS TIC & SISTEMAS DE INFORMAÇÃO NA AP

INTEROPERABILIDADE DIGITAL

Determinar a obrigatoriedade de que as actividades dos vários
organismos da AP se alinhem com regras comuns dirigidas para a
interoperabilidade

10

Assegurar a adopção de arquitecturas, metodologias e outras
orientações comuns para o conjunto de entidades com
responsabilidades de prestação de serviços partilhados e para
entidades suas utentes

11

UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARTILHADOS
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SISTEMAS E SOLUÇÕES NA AP

Tornar obrigatórias
a) Análises prévias de impactos transversais sobre processos e

sistemas, análises custos-benefícios
b) Monitorização periódica dos resultados da utilização dos sistemas

implementados, comparando-os com as análises custo-benefícios
feitas e com as condições que serviram de base para a aprovação
do respectivo projecto

13
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A SIC tem um grande impacto no

conceito de cidadania

Na SIC a cidadania só pode ser 
exercida através do envolvimento 
positivo dos cidadãos nos sistemas 
e processos de informação

Numa sociedade deste tipo, os 
cidadãos devem estar protegidos 
por direitos consagrados na ordem 
jurídica exercida pelo estado de 
direito

Em 2006 o GAN produziu uma 
contribuição pública para uma 
“Carta dos Direitos do Cidadão na 
Sociedade da Informação”

SOCIEDADE E CIDADANIA
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I. à  Liberdade, à Segurança e à Privacidade

II. à  Inclusão
III. à  Titularidade da Informação

V. à  Validação e Correcção da Informação

XVII. à  segurança das transacções económicas

XVI. à  formação e à obtenção de qualificações

XV. à  protecção de publicidade abusiva não solicitada

IV. à  Invocação da Informação

XIV. à  informação rigorosa e transparente

XIII. à  utilização de meios electrónicos para acesso à informação

XII. à  Justiça

XI. à  Saúde

IX. à  Educação

X. de  Participação

VIII. de  Utilização dos Meios de Acesso à Informação

VII. à  Informação para o Exercício da Cidadania

VI. à  Protecção de Dados e Informação Pessoais

Direito
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O facto dos sistemas de segurança
e de defesa dependerem cada vez
mais das redes de comunicação
electrónicas faz com que a
adopção duma Estratégia de
Cibersegurança seja cada vez
mais indispensável e urgente

De um modo geral a informação 
(intelligence) é crítica e estar na 
SIC torna esta premissa mais 
relevante

A troca de informação e a 
coordenação entre várias entidades 
é um passo óbvio e essencial para 
potenciar os efeitos de uma 
Sociedade cada vez mais dominada 
pela tecnologia
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A cultura de segurança em

Portugal é fraca

É fundamental que sejam focados

os temas “atitude, cultura de

prevenção e segurança”

23 de 30

Esta vertente é particularmente 
importante porque corresponde a 
sujeitar pessoas e organizações 
(incluindo as que integram o sector 
público) a elevados níveis de risco 
perante ameaças e ataques às 
infra-estruturas, aos sistemas de 
informação e à informação

Em Portugal existe um grande 
número de entidades que se 
ocupam de segurança, e não é 
clara a forma como é feita a 
coordenação das mesmas

É indispensável que essas 
entidades cooperem entre si. 



O Governo, através da RCM

120/2008, de 30 Julho, definiu

como prioridade estratégica para o

País a promoção do Investimento

em RNG, tendo sido adopadas

medidas legislativas incentivadoras

do investimento neste tipo de

infra-estruturas, com o objectivo

de colocar Portugal entre os países

mais avançados no

desenvolvimento de Redes de

Nova Geração e na disseminação

dos novos serviços que estas redes

suportam

Naturalmente que se justifica 
continuar a investir-se nestas 
infra-estruturas.

Um adequado acompanhamento 
das evoluções neste domínio 
permitirá constituir uma verdadeira 
plataforma tecnológica nacional 
que sirva a economia e a 
sociedade. 
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DIREITOS DO CIDADÃO NA SI

Que a AP promova e implemente “melhores práticas”, constituindo-se
ela própria como base para a experimentação de normativos e
soluções jurídicas e tecnológicas nestes domínios

16

Adoptar uma política nacional no domínio da Ciber-segurança, assente
numa gestão integrada, racionalizada e optimizada das redes de
comunicação electrónicas na AP e no Governo

18

PROTECÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES E DOS INDIVÍDUOS

O tecido organizacional público actualmente existente com
responsabilidades no domínio da ciber-segurança deve ser re-
analisado, no sentido de potenciar capacidades e sinergias, e de
poder orientar-se também para sectores não públicos
É particularmente aconselhável que seja criada uma entidade do tipo
CERT com responsabilidades de acção a nível nacional

19

É necessário que se promova em Portugal uma cultura de segurança20
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Assegurar a promoção e desenvolvimento de Infra-estruturas de
conectividade nacionais21

Criar condições de acesso e utilização das RNG e da internet,
nomeadamente no ensino e nas populações séniores23

INFRA-ESTRUTURAS DE CONECTIVIDADE
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A fase delicada que o país está a
atravessar propicia a que se
incentive e apoie a indústria
nacional das TIC

Estamos perante grandes desafios
para aumentar a competitividade
da nossa economia

É indispensável encontrar a 
estratégia que coloque Portugal no 
caminho do desenvolvimento 
económico e social

A sociedade da informação pode 
contribuir para uma estratégia de 
crescimento e globalização que 
combata o desemprego e potencie 
a competitividade

ECONOMIA, EMPREGO, COMPETITIVIDADE
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Promover o uso de soluções e tecnologia nacional em projectos da AP
garantindo que a propriedade intelectual resultante dos projectos seja
registada a favor das empresas

24

Definir e adoptar políticas de desenvolvimento e de promoção positiva
de produtos e marcas portuguesas nas TIC no mercado interno e no
mercado global

25

Acelerar a internacionalização das empresas TIC portuguesas27

Aceitar que os organismos do Estado se submetam a ser Casos de
Estudo de tecnologias desenvolvidas pela industria nacional de TIC28

Apoiar o empreendorismo nas TIC26

APOIO À INDÚSTRIA NACIONAL DAS TIC
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Promover de forma estruturada e continuada
 O conhecimento sobre a economia da informação e sobre a

construção e gestão de sistemas de informação
 A qualificação dos agentes económicos para evitar a

discriminação digital e a info-exclusão
 O aumento do investimento nas TIC e a criação de novas

cadeias de valor e de novos postos de trabalho, exigidos pela
economia da informação

 A adaptação das PME à economia da informação, apoiando-as
adequadamente

29

ECONOMIA DA INFORMAÇÃO

Incrementar as qualificações da população activa através de
processos de formação permanente ao longo da vida: desenhar e
implementar processos dinâmicos de formação permanente

34

Fomentar o crescimento inclusivo através do aumento da “taxa de
participação no mercado de trabalho, da aquisição de qualificações e
da luta contra a pobreza”

33
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O uso generalizado da FE em todas as relações “Business To Business
(B2B)” deve ser tendencialmente obrigatório36

Deverá ser determinado pelo Conselho de Ministros a adopção
obrigatória da FE nas compras do Estado, atribuindo a respectiva
coordenação ao Sistema Nacional de Compras Públicas (SNCP)

37

FACTURA ELECTRÓNICA
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Presidência do Conselho de Ministros (PCM)

Modernização administrativa
Cabe à PCM a coordenação da modernização

administrativa, através da AMA – Agência para a
Modernização Administrativa.

Entre vários projectos, prevê a abertura de cinco a sete
Lojas de Cidadão de 2ª geração.

Conta promover “colaboração e partilha de recursos entre
a Administração Central e as autarquias, quer no que
respeita às instalações, infra-estruturas e plataformas, quer
no que respeita aos recursos humanos”.

Juventude
A Fundação para a Divulgação das Tecnologias de

Informação (FDTI) é extinta.
Serão continuados os programas de formação e

promoção das TIC.
Cultura
É referida a necessidade de se legislar e actuar

relativamente à pirataria para uma maior protecção dos
direitos de autor.

Relativamente à racionalização dos custos, as entidades
públicas desta área passarão a usar a Unidade Ministerial de
Compras para as suas aquisições.

Será continuado o esforço para substituir a transmissão
por sinal analógico de televisão, mantendo-se as metas para
a activação da Televisão Digital Terrestre.

É referida a continuação do esforço relativamente às
Redes de Nova Geração.

A SIC NO
ORÇAMENTO DE ESTADO PARA 2012

A SIC NAS 
GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2012-2015

MAINSTREAM
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2.ª Opção – Finanças Públicas e Crescimento: a
Estratégia Orçamental

Serviços partilhados na Administração Pública
Na base dos serviços partilhados está a ideia de permitir

às organizações ganhos de competências e de economias de
escala: redução de custos e prestação de serviços de alta
qualidade são atingíveis através de economias de escala,
com concentração de conhecimento especializado,
normalmente escasso e dispendioso.

No domínio do desenvolvimento da utilização de serviços
partilhados na administração central, o Governo apostará
numa visão estratégica, extensível a toda a Administração
Pública, ao nível das áreas financeira, recursos humanos,
sistemas de informação e património, implementando, na
totalidade, os projectos em curso e avaliando regularmente
a possibilidade de maior integração.

Pretende-se com esta visão estratégica:
• Libertar os organismos nucleares de actividades de
suporte;
• Fornecer serviços centrados no cliente, prestados por
uma unidade especializada;
• Optimizar os investimentos tecnológicos e respectiva
manutenção;
• Aumentar a eficiência;
• Melhorar os processos de negócio e de suporte;
• Partilhar os benefícios pelos diversos agentes.

A maioria dos ganhos de eficiência serão gerados pela
partilha e reutilização de soluções, difusão de boas práticas
e melhoria dos processos de negócios, desenhados para
acrescentar valor e eliminar actividades redundantes ou
ineficientes.

Ministério das Finanças

A SIC NO
ORÇAMENTO DE ESTADO PARA 2012

A SIC NAS 
GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2012-2015

MAINSTREAM

33 de 46



Em matéria de projectos em curso merecem particular
destaque: o GeRFiP (Gestão de Recursos Financeiros e
logísticos da AP), que se encontra já disponível e em
funcionamento em 65 organismos da Administração Pública
Central, pertencentes a 9 ministérios, e em que se prevê o
alargamento muito significativo a outros organismos no
decurso de 2012; e o GeRHuP (Gestão de Recursos
Humanos da AP), que se encontra em fase de
desenvolvimento da solução tecnológica e cuja entrada em
produtivo se prevê para abril de 2012 em 5 organismos
piloto do Ministério das Finanças.

Sistema Nacional de Compras Públicas (SNCP)
O SNCP congrega mais de 1.800 entidades num modelo

em rede de articulação com as Unidades Ministeriais de
Compras (UMC). Actualmente encontram-se habilitados a
fornecer bens e a prestar serviços ao Estado mais de 270
operadores económicos, dos quais mais de 2/3 são PME.

Para o ano de 2012, fixou-se, entre outros, o seguinte
objectivo principal quanto ao SNCP:

Desenvolvimento de uma estratégia tecnológica que
permita a progressiva e completa desmaterialização do
ciclo de contratação pública, englobando toda a cadeia de
valor das compras públicas, melhorando os níveis de
eficiência e reporte.

Sistema Nacional de Compras Públicas (SNCP)
Está prevista a “centralização progressiva na entidade

gestora do SNCP dos procedimentos de aquisição das
categorias de bens e serviços objecto de Acordo Quadro,
bem como das demais aquisições de bens e serviços nas
Unidades Ministeriais de Compras”.

Será desenvolvida “uma estratégia tecnológica que
permita a progressiva e completa desmaterialização do ciclo
de contratação pública, englobando toda a cadeia de valor
das compras públicas, melhorando os níveis de eficiência e
reporte”. Alinhar esta iniciativa com a adopção obrigatória
da FE nas compras do Estado.

Refere o recurso às TIC como vector fundamental para a
implementação das várias medidas destinadas à redução de
custos e de aumento de eficiência.

Prossegue a implementação do sistema GeRFiP (Gestão
de Recursos Financeiros e Logísticos da Administração
Pública) assim como do projecto GeRHuP (Gestão de
Recursos Humanos da Administração Pública).

MAINSTREAM
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Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público
(IGCP)

Em 2012 os organismos públicos terão à sua disposição
um novo sistema desenvolvido pelo Instituto de Gestão da
Tesouraria e do Crédito Público (IGCP), o qual “permitirá
gerir de forma integrada as contas correntes dos seus
clientes externos, dos clientes da Tesouraria do Estado e os
da dívida pública de retalho”.

Esta aplicação permitirá também a “disponibilização em
linha de funcionalidades (serviços bancários/produtos de
aforro), como forma de aproximação ao cliente, no intuito de
ir ao encontro das suas necessidades e exigências”.

Medidas Fiscais para 2012
As medidas de natureza fiscal constantes da Proposta de

Lei do Orçamento do Estado para 2012 assentam em
quatro vectores essenciais: (i) o alargamento da base
tributável dos diversos impostos, de acordo com os
compromissos assumidos no PAEF; (ii) o reforço
significativo do combate à fraude e evasão fiscais; (iii) a
simplificação, o incremento do recurso às novas tecnologias
de informação no procedimento tributário e as garantias
dos contribuintes; e (iv) a consolidação de um quadro fiscal
propício à competitividade e ao investimento.

Reforço do Combate à Fraude e Evasão Fiscais
O combate à informalidade e à evasão fiscal,

nomeadamente nos sectores de maior risco, será ainda
reforçado através da introdução de um regime que regule a
emissão e transmissão electrónica de facturas e outros
documentos com relevância fiscal. ... A utilização da
facturação electrónica será promovida através da
concessão de deduções em sede de IRS, IMI ou IUC
correspondentes a uma percentagem de até 5% do valor do
IVA suportado na aquisição de bens ou serviços por
consumidores finais.

Emissão e transmissão eletrónica de faturas
No contexto da Proposta de Lei do Orçamento do Estado

para 2012, prevê-se uma autorização legislativa em
matéria fiscal que autoriza o Governo a aprovar um regime
que regule a emissão e transmissão eletrónica de faturas e
outros documentos com relevância fiscal. Este regime
constituirá um instrumento adicional para o combate à
informalidade nos sectores de atividade económica em que
existe um maior risco de evasão fiscal, incentivando-se a
exigência de emissão de faturas pelos consumidores finais
através da possibilidade de deduções fiscais de um
montante até 5% do IVA suportado.

Fisco
Aposta na simplificação e no aumento do recurso às TIC

no procedimento tributário;
Aponta para a obrigatoriedade da factura electrónica,

prevendo deduções em sede de IRS, IMI e IUC para a
promoção desta prática.

Aponta para a desmaterialização gradual das notificações
do fisco, passando a ser usada a “caixa postal electrónica”
para comunicação com os contribuintes.

Aponta para a fusão das actuais três direcções tributárias
numa só, com diluição da DGITA na nova instituição.
• Medidas de avaliação do património imobiliário
(orçamento rectificativo 2011)
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Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público
(IGCP)

Em 2012 os organismos públicos terão à sua disposição
um novo sistema desenvolvido pelo Instituto de Gestão da
Tesouraria e do Crédito Público (IGCP), o qual “permitirá
gerir de forma integrada as contas correntes dos seus
clientes externos, dos clientes da Tesouraria do Estado e os
da dívida pública de retalho”.

Esta aplicação permitirá também a “disponibilização em
linha de funcionalidades (serviços bancários/produtos de
aforro), como forma de aproximação ao cliente, no intuito de
ir ao encontro das suas necessidades e exigências”.

Simplificação, Incremento do Recurso às Novas
Tecnologias de Formação e Garantias dos Contribuintes

Um terceiro vector consiste na simplificação e
incremento do recurso às novas tecnologias de informação
no procedimento tributário, nomeadamente nas relações da
autoridade tributária com os contribuintes e na
administração e cobrança dos impostos. Neste âmbito,
proceder-se-á à uniformização de procedimentos e à
desmaterialização gradual das notificações aos
contribuintes, através da utilização da caixa postal
electrónica.
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A 3.ª Opção – Cidadania, Solidariedade, Justiça e
Segurança

Administração Interna
Neste contexto, o objectivo primordial do Governo

consiste em garantir a reorganização das Forças de
Segurança e a criação de dinâmicas de interoperabilidade
entre os serviços do Ministério da Administração Interna
(MAI), eliminando duplicação de competências e
redundância de funções, numa lógica de eficiência, eficácia e
aumento da resiliência organizacional.

A concretização destas orientações estratégicas será
alcançada através da implementação de medidas
legislativas, administrativas e operacionais de combate à
criminalidade, do reforço e racionalização do efectivo policial
e melhoria das condições de trabalho com um inerente
aumento da qualidade do serviço prestado e consequente
valorização do papel e estatuto das forças de segurança
junto da sociedade civil, bem como, o reforço do sistema da
protecção civil e do combate à sinistralidade.

No quadro da integração operativa dos sistemas de
segurança interna, o Governo promoverá a adopção de
medidas operacionais que reduzam as redundâncias e
aumentem a resiliência do sistema (informações, segurança
pública, investigação criminal, estrangeiros e fronteiras e
protecção civil), através de uma maior integração,
especialmente operacional, das forças e serviços de
segurança, mantendo-se a existência de um sistema dual,
numa vertente mais civil e numa vertente mais militarizada,
em que se irá clarificar as áreas de intervenção e as
respectivas responsabilidades, criando-se durante a
legislatura, uma rede de partilha de informações e
conhecimentos. Assim, irá promover-se a racionalização da
utilização dos meios existentes com ganhos de eficácia no
planeamento e na execução de operações, em que a
coordenação operacional, orgânica e funcional será mais
enfocada e direccionada.

Ministério da Administração Interna (MAI)

Prevê a implementação de um plano estratégico e
operacional de inter-relacionamento entre as entidades que
actuam na prevenção e no combate a situações de
emergência e o serviço 112.

Aponta para a criação e implementação de um modelo
de serviços partilhados neste ministério visando a
racionalização dos serviços e a obtenção de economias de
escala.

Relativamente às forças de segurança tuteladas pelo
MAI (GNR, PSP e SEF) será incentivada a partilha de
informações, assim como a construção e remodelação de
infra-estruturas para dar mais meios aos profissionais,
assim como aumentar a eficiência e a eficácia financeira.
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Neste âmbito, pretende-se, também, criar com vista ao
incremente da segurança, o inter-relacionamento com
outras áreas, como já acontece com a Justiça e a Defesa,
numa lógica de actuação conjunta que permita resultados
mais eficientes, por via da simplificação, da clarificação e da
utilização coordenada de meios e do desenvolvimento de
processos flexíveis e inovadores.

No período de 2012-2015, o Governo irá reforçar o
sistema de protecção civil intensificando o aproveitamento
de sinergias operacionais entre ministérios responsáveis
pelas áreas da segurança interna, justiça e da defesa
nacional e a Administração Local.

Finalmente, o Governo pretende promover as alterações
necessárias ao processo de recenseamento eleitoral
ajustando os procedimentos administrativos por forma a
garantir a fiabilidade dos procedimentos eleitorais e a
permanente actualização dos cadernos eleitorais.

Justiça
...será aprovado [em 2012-2015] o Plano de Acção para

a Justiça para a Sociedade da Informação.

Ministério da Justiça (MJ)
A gestão dos recursos tecnológicos e dos sistemas de

informação passa a ser efectuada de forma integrada.
Aponta para a “criação de um Plano para a Justiça na

Sociedade da Informação”.
Estão também referidas alterações ao Regime da

Informação Empresarial Simplificada, a criação de balcões
de atendimento para a titulação e regularização da situação
registral dos prédios em áreas em que esta operação esteja
em curso, isto no âmbito da realização do cadastro predial.

Serão também criadas “regras simplificadoras de
harmonização dos dados cadastrais, das inscrições
matriciais e dos títulos de registo”.

Outra medida prevista é a alteração do código do registo
comercial e do regulamento do registo comercial para que
passe a ser possível a realização em linha deste tipo de
registos.
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Solidariedade e Segurança Social
Programa de Emergência Social (PES)
Numa conjuntura em que se torna imperativo e

urgente garantir aos socialmente mais vulneráveis níveis
globais de protecção social, impõe-se desenvolver o
Programa de Emergência Social. A redução das
desigualdades sociais deve assentar em medidas
estruturais que promovam o combate ao abandono escolar
precoce, o apoio à família e a distribuição mais justa dos
rendimentos. O Programa tem como objectivos
estratégicos: (i) Combater a pobreza; (ii) Reforçar a
inclusão e coesão sociais; (iii) Estimular as pessoas,
capacitando-as e incentivando-as através do trabalho
socialmente útil; (iv) Maximizar as respostas das redes
sociais já existentes; (v) Fomentar a responsabilidade
social; e (vi) Dinamizar o voluntariado.

Economia Social
No reconhecimento da importância das instituições

locais no desenvolvimento das melhores condições de
protecção social e aproveitando as estruturas e as
sinergias dos recursos existentes na comunidade,
pretende-se dar maior segurança e estabilidade às
entidades que participam na área da economia social. Para
o efeito concorrerá a implementação da respectiva lei de
bases e um modelo de articulação com o Estado que lhes
confira maior flexibilidade e autonomia na estruturação
das suas actividades, na definição dos recursos
necessários e na reafectação eficiente dos meios
disponíveis.

Na assunção de que o voluntariado é uma actividade
inerente ao exercício de cidadania que se traduz numa
relação solidária para com o próximo, através da
participação livre e organizada na solução de problemas
que afectam a sociedade em geral e que o trabalho
voluntário representa hoje um dos instrumentos básicos
de participação da sociedade civil nos mais diversos
domínios de actividade, pretende-se fomentar a sua
dinamização aumentando as redes de solidariedade social.

Ministério da Solidariedade e Segurança Social

As medidas inscritas no OE não especificam a aposta em
projectos de âmbito tecnológico
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Administração Local e Reforma Administrativa

O Governo pretende introduzir uma agenda
marcadamente reformista assente na proximidade com os
cidadãos e na descentralização administrativa, sempre no
pressuposto matricial de um acordo político alargado que
viabilize uma reorganização do mapa administrativo,
visando a optimização e a racionalização do número de
órgãos autárquicos.

De acordo com a Resolução do Conselho de Ministros
n.º 40/2011, de 22 de Setembro, são princípios
orientadores da reforma da Administração Local
Autárquica:
• A maior proximidade e descentralização administrativa;
• O reforço do municipalismo e da intervenção das
freguesias como estratégia de desenvolvimento;
• A eficiência na gestão e afectação dos recursos
públicos, potenciando economias de escala;
• O reforço da sustentabilidade da estrutura autárquica,
numa perspectiva de dimensão e de escala;
• A valorização da prestação de serviço público;
• A especial consideração pelas especificidades locais; e
• O reforço da coesão e competitividade territorial.

Por outro lado, são eixos estruturantes da reforma da
Administração Local Autárquica:
• O sector empresarial local (SEL);
• A organização do território;
• A gestão municipal, gestão intermunicipal e
financiamento; e
• A Democracia local.
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Comunicação Social
Neste âmbito, o Governo pautará a sua actividade de

acordo com o novo contexto tecnológico e financeiro. Será
dada particular atenção às mudanças em curso (por
exemplo, a introdução da Televisão Digital Terrestre dentro
do calendário previsto e acordado entre os operadores, a
ANACOM e a PT ou as novas gerações de banda larga) de
forma a garantir que não há cidadãos excluídos
relativamente aos benefícios que se possam colher dessas
mudanças.
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4.ª Opção – Política Externa e de Defesa Nacional

Reforçar a Diplomacia Económica
Um dos principais eixos de acção da política externa

portuguesa será a prossecução de uma diplomacia
económica que contribua de forma decisiva para a
afirmação da credibilidade externa de Portugal, para a
atracção de investimento e para a promoção das empresas,
produtos e marcas nacionais no exterior.

Neste sentido, serão activamente implementadas
as sinergias entre os instrumentos que podem sustentar
uma eficaz diplomacia económica.

O contributo para o reforço da internacionalização e
competitividade das empresas passará pela promoção da
acção das câmaras de comércio portuguesas e por uma
acção coordenada com as estruturas empresariais privadas,
incluindo o estímulo à capacidade das grandes empresas de
envolverem as PME portuguesas nos seus processos de
internacionalização, o apoio à formação de consórcios de
empresas e de redes integradas de cadeia de valor e o
fomento das parcerias entre empresários portugueses
(residentes e não residentes).

Evoluir nas Relações Bilaterais e Multilaterais
Serão ainda aplicados critérios de rigor, transparência e

maior concentração na identificação das parcerias,
privilegiando-se consórcios entre diferentes actores
intersectoriais, numa abordagem ´whole-of-government’,
destacando-se as ONGD e entidades do sector privado, bem
como autarquias que poderão representar uma mais-valia
ao nível do crescimento económico, apoio ao sector privado
local e criação de emprego nos países, partilhando
experiência, conhecimento e inovação...

Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE)
São destacados alguns projectos já em curso, como a

modernização da rede consular nas áreas do registo de
Identificação Civil, o Programa NetInvest Portugal, a Rede
Única do MNE, a segurança da rede do ministério, e ainda
novos projectos como a automatização de procedimentos de
tratamento de pedidos de visto e a implementação do
sistema de recolha e transmissão de dados biométricos

Ministério da Administração Interna (MAI)
Prevê a implementação de um plano estratégico e

operacional de inter-relacionamento entre as entidades que
actuam na prevenção e no combate a situações de
emergência e o serviço 112.

Aponta para a criação e implementação de um modelo
de serviços partilhados neste ministério visando a
racionalização dos serviços e a obtenção de economias de
escala.

Relativamente às forças de segurança tuteladas pelo MAI
(GNR, PSP e SEF) será incentivada a partilha de
informações, assim como a construção e remodelação de
infra-estruturas para dar mais meios aos profissionais,
assim como aumentar a eficiência e a eficácia financeira.
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Valorizar a Lusofonia e as Comunidades
Portuguesas

A reforma e modernização da rede consular será
permanente, devendo prever a adopção de modelos
organizacionais que envolvam o movimento associativo e a
iniciativa privada conjuntamente com os organismos
públicos de representação externa, reservando um papel
especial para os cônsules honorários, normalmente
desaproveitados, e sendo capaz de concentrar e coordenar
efectivamente as mais diferentes vertentes da nossa acção
externa. Neste sentido, será desenvolvida uma nova
experiência de criação de Gabinetes de Apoio às
Comunidades Portuguesas em instituições de natureza
associativa, os quais desenvolverão as vertentes da acção
consular, do apoio social e da acção cultural.
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DD

Política de Defesa Nacional

Ao nível da NATO, e para além do seu contributo para o
reforço da Aliança, o MDN concretizará aspectos
relacionados com as reformas estruturais aprovadas,
designadamente com a instalação, em Portugal, da Strike
Force NATO, e da transferência, para o nosso país, da
Escola de Sistema de Informação e Comunicações da
Organização.

O sector empresarial da Defesa deverá ter Maior
capacidade de sustentação, sendo objecto de
reestruturação, e procurará, de forma activa e empenhada,
encontrar novos parceiros e parcerias internacionais, assim
contribuindo para os objectivos da Diplomacia Económica.

Será criado um “balcão único”, com o objectivo de
facilitar o acesso e agilizar procedimentos relativos aos
Antigos Combatentes e aos Deficientes das Forças
Armadas, dignificando os militares que serviram o País.

O MDN será indutor de processos que identifiquem
mecanismos de coordenação com outros Ministérios, que
evitem a duplicação de capacidades e de intervenções e
que permitam ganhos de eficiência e de sinergias,
proporcionando óbvias vantagens em termos de economia
de esforço, de escala e de recursos. Neste sentido, serão
reforçados os mecanismos de coordenação com o MAI.

A racionalização de estruturas e de recursos, tendo em
vista Maior eficácia e eficiência das Forças Armadas,
pretende igualmente aprofundar o conceito de umas Forças
Armadas ao serviço das pessoas..

Ministério da Defesa Nacional (MDN)

O orçamento destaca a criação de um serviço de balcão
único destinado aos Antigos Combatentes e aos Deficientes
das Forças Armadas, com o fim de “facilitar o acesso e
agilizar procedimentos”.
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5.ª Opção – O Desafio do Futuro: Medidas sectoriais
prioritárias

Economia e Emprego
O Governo seguirá uma política activa de promoção da

internacionalização da economia portuguesa e de estímulo
às exportações que contribua para a recuperação económica
e para a redução do défice comercial. O Governo apostará
no sector transaccionável, promovendo a competitividade e
a inovação e a subida na cadeia de valor da indústria e do
turismo.

O Governo seguirá ainda uma política laboral que
fomente a criação de emprego, diminua a segmentação do
mercado de trabalho e que aumente a competitividade das
empresas. Da mesma forma, as políticas sectoriais nos
transporte e energia serão orientadas para o aumento da
competitividade do país, melhorando-se a sua eficiência e
racionalidade e assegurando-se a sua sustentabilidade
financeira.

Programa Estratégico para o Empreendedorismo e
Inovação

O desenvolvimento e a competitividade de um país são
hoje em dia associados à intensidade do investimento em
investigação e desenvolvimento (I&D) e à pujança do seu
sistema de inovação, que tem como principal função permitir
às empresas ter um acesso privilegiado ao conhecimento e,
portanto, à sua aplicação na criação de valor económico.

Existe um espaço para reforçar tanto a inovação como o
próprio esforço de I&D no contexto empresarial português.
Para que Portugal seja uma referência em termos de
inovação nos mercados globais, é necessário reforçar o valor
de mercado da investigação, o que passa por estimular ao
trabalho em rede de universidades, centros de investigação,
incubadoras e empresas, e incentivar à integração de
recursos humanos altamente qualificados nas empresas.

Ministério da Economia e do Emprego (MEE)
Nada é referido de concreto sobre investimentos na área

das TIC.
Refere que “ao nível do empreendedorismo e da

inovação, é prioridade do Governo o reforço da capacidade
de inovar e de transformar a investigação aplicada em valor
económico, estimulando o trabalho em rede”.
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Emprego e Mercado de Trabalho
O bem-estar das pessoas e a competitividade das

empresas e da economia portuguesa requer uma legislação
laboral que fomente a economia, a competitividade e a
criação de emprego, que diminua a precariedade laboral e
que esteja concentrada na protecção do trabalhador e não
do posto de trabalho.

Transporte, Infra-estruturas e Comunicações
Nas Telecomunicações e Serviços Postais, será melhorado

o funcionamento do mercado, designadamente aumentando
a concorrência e actualizando os respectivos quadros
reguladores. Assim, serão: realizados leilões de novas
frequências de rádio para acesso a banda larga sem fios;
reduzidas as barreiras à entrada no mercado
das comunicações fixas; renegociado o contrato de
concessão com a empresa que actualmente fornece o
serviço universal de comunicações; lançado um novo
concurso para designação de fornecedores de serviços
universais; e definido, e concretizado, o modelo de
privatização dos CTT.

Ministério da Agricultura, Mar, Ambiente e
Ordenamento do Território (MAMAOT)

Continuará a apostar no cadastro.
Refere que “planeia-se a continuidade dos trabalhos de

cobertura cadastral do País, assegurando a integração da
informação dispersa por diferentes entidades e criando
condições para que a plataforma informática proceda à
gestão, exploração e disponibilização de informação”.

Ambiente e Ordenamento do Território

Um país que está empenhado no crescimento económico
encontra nos seus recursos naturais e numa boa
organização territorial alicerces sólidos para o seu
desenvolvimento. Um novo modelo de desenvolvimento
deverá permitir uma visão integrada do território e dos seus
recursos naturais.
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Saúde

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de
saúde

Assegurar uma política de investimento em sistemas de
informação que permita a optimização das fontes de dados
existentes em informação útil para gestão e melhoria das
condições de acesso dos cidadãos ao sistema de saúde;

Avaliar a utilização de um cartão como meio de validação
de todos os episódios de cuidados que lhe são prestados,
assegurando o financiamento do respectivo prestador de
forma mais eficiente e transparente;

Desmaterialização crescente de todos os processos
administrativos das entidades prestadoras de cuidados,
promovendo a eficácia e a rapidez de resposta;

Desenvolvimento do Registo de Saúde Electrónico (RSE),
ligando diferentes tipologias de unidades prestadoras de
cuidados;.

Ministério da Educação e Ciência (MEC)

Aponta como prioridades a ciência e a investigação, sendo
dado ênfase aos trabalhos que possibilitem a transferência
tecnológica para o tecido empresarial.

Também será promovida a ciência e a tecnologia junto
dos alunos do ensino básico e secundário para estimular a
escolha de carreiras profissionais nesta área.

Ministério da Saúde (MS)

Refere a implementação dos primeiros módulos do
Registo de Saúde Electrónico, assim como a “criação de uma
Rede de Nova Geração que permita o acesso universal e
eficiente às unidades de saúde, uma vez que só desta forma
será possível disponibilizar os novos serviços electrónicos”.

Prevê a monitorização da prescrição electrónica de
medicamentos, a finalização do processo de
desmaterialização da receita e da factura de medicamentos
e dos meios complementares de diagnóstico.

É referida também a modernização dos sistemas de
informação na saúde.

Educação e Ciência

Crescimento das Indústrias Criativas em Ambiente Digital
O trabalho dos criadores nacionais é um factor

fundamental para a definição da identidade contemporânea
de Portugal. Contribuir para o desenvolvimento das
indústrias criativas é fundamental para aumentar a auto-
sustentabilidade do sector cultural, assegurar a difusão e
defesa dos Direitos de Autor e gerar emprego qualificado,
concorrendo ainda para a revitalização urbana. É necessário
legislar e actuar, com urgência, na área da pirataria de
música, de cinema e de livros, defendendo os criadores, os
direitos dos autores, as empresas e a qualidade das
plataformas em que circulam os seus trabalhos e produtos.
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