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Prefácio

Em Portugal, a reforma da Administração Pública constitui ao mesmo tempo um
objectivo consensual e um mito colectivo.
Um objectivo consensual, primeiro, porque são já poucos os que ainda não
perceberam que é aí que verdadeiramente começam e acabam todas as reformas,
em particular tratando-se de um País com as características do nosso. Um mito
colectivo, em segundo lugar, porque a consciência da enorme dimensão da tarefa
tem vencido inúmeros políticos bem intencionados e desenganado os cidadãos mais
atentos.
Esta constatação encarece o valor do trabalho que agora se apresenta. Com um
enorme sentido prático – que tem faltado em inúmeras outras iniciativas –, um grupo
de pessoas bem preparadas começou por verificar em que medida o progresso
recente das tecnologias da informação tem contribuído para melhorar o produto final
dos Serviços Públicos, recorrendo a um cuidadoso benchmarking de experiências
internacionais. Num segundo momento, passou-se à configuração realista de
soluções criativas, na direcção de uma administração electrónica.
Não seria lícito esperar menos da qualidade dos recursos humanos que foram
envolvidos neste projecto. Mesmo assim, não deixa de ser impressionante a eficácia
do método utilizado: em pouco tempo, sem se deter com longas considerações de
carácter político ou sociológico – infelizmente ainda tão vulgares em outras tentativas
–, esta equipa apresentou um documento que, na minha opinião, pode ser
considerado um paradigma de iniciativas congéneres.
Diria finalmente que este tipo de abordagens deixa alguma esperança a quem se
preocupa com os problemas da reforma da Administração. Sem diminuir a dimensão
do problema, o documento mostra que estes tempos de ruptura tecnológica podem
constituir a oportunidade para eliminarmos a distância que nos separa de outros
sistemas mais desenvolvidos, a uma velocidade que não parecia possível.

Porto, Janeiro de 2003
António Lobo Xavier
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Capítulo

1

Introdução

A constatação da falência do modelo de Administração das máquinas Públicas é tão
Universal quanto admitida por todo o espectro político-partidário. Concebidos
segundo uma lógica hierárquico-funcional de inspiração weberiana, objecto de
melhorias incrementais esparsas, os Serviços Públicos já não conseguem responder
aos estímulos das sociedades modernas e às necessidades dos cidadãos e dos
agentes económicos.
O mal é geral. Das funções core do Estado Central – a Saúde, a Educação, a Justiça,
a Segurança Interna ou o Ordenamento do Território – , passando pelos processos
burocrático-administrativos – os diferentes regimes e procedimentos de
licenciamento, registo, autorização, credenciação ou concurso, de cariz
inter-funcional –, até à gestão autárquica – igualmente repleta de processos
burocráticos, ineficientes, quando não inúteis, e pouco transparentes –, toda a
máquina do Estado transborda de vetustez.
Perante uma tão óbvia constatação, cabe perguntar por que não se consegue mudar
a engrenagem e pô-la a funcionar em moldes eficientes.
A primeira dificuldade reside na aproximação sistémica e no método a adoptar. Face
à abrangência e à dimensão do desafio, poderíamos ser tentados a pensar que só
uma revolução ou um big bang provocariam a desejada mudança global.
Infelizmente, não há registo de que uma tal experiência tenha sido ensaiada,
provavelmente porque a sua empresa depressa se revelaria quimérica, face à
complexidade e diversidade dos factores de mudança e à profusão de factores de
resistência.
Tão pouco parecem ser consistentes as iniciativas incrementalistas. É certo que os
programas de qualidade permitiram melhorar a prestação de alguns Serviços
Públicos, designadamente os que exigem uma maior interacção com os Cidadãos, e
que algumas funções e processos administrativos foram objecto de
bem-intencionadas revisões e esforços de simplificação. Mas o essencial do trabalho
está por fazer – a reengenharia dos processos, a modernização e simplificação das
rotinas administrativas, a “revolução” no acesso às plataformas (existentes e a criar)
de e-Government, a mais poderosa das alavancas de modernização e
desenvolvimento da Administração Pública no sentido de um Serviço Público dirigido
aos seus utentes, os cidadãos e os agentes económicos.
São muitos os travões à mudança. De um modo geral, podemos identificar cinco tipos
de constrangimentos: políticos, jurídico-formais, processuais, técnicos e humanos. Os
dois primeiros só podem ser ultrapassados por via de um claro desígnio governativo,
onde a vontade de mudança seja acompanhada da estrutura e dos meios
necessários. Os três últimos são função da capacidade mobilizadora dos dirigentes e
do grau de absorção de novas técnicas e procedimentos pelo conjunto da função
pública.
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A situação de partida não é a mais favorável. A Administração Pública está
desmotivada pela falta de incentivos ao bom desempenho, desautorizada pela
profusão de estruturas paralelas, paralisada pela ausência de orientações claras,
incapaz de adequar os seus instrumentos e métodos ao papel de prestadora de
serviços ao cidadão.
Uma tal Administração Pública é uma fonte de bloqueio à modernização da
sociedade, pelo que se torna urgente e imperiosa a sua reforma. O desafio está em
ousar transformar a sua matriz de procedimentos, introduzindo-lhe mudanças radicais
em áreas-chave e, posteriormente, replicando as experiências de sucesso. Na
verdade, só as aproximações selectivamente radicais têm dado frutos,
devendo-se-lhes a esmagadora maioria dos casos de sucesso inventariados à escala
planetária.
As tecnologias de informação (TI) constituem uma alavanca essencial à
transformação e à progressiva introdução de mecanismos de e-Government
pró-activos e próximos das necessidades dos cidadãos e dos agentes económicos. O
papel das TI revelou-se essencial na generalidade dos casos presentes nesta
colectânea, permitindo notáveis melhorias de desempenho ao nível do acesso aos
serviços e à gestão dos interfaces processuais. Porém, os resultados mais
convincentes obtiveram-se nos casos onde foi possível concretizar profundas
reengenharias processuais, em que intervieram recursos externos e internos, no
desenho de procedimentos e rotinas simplificadoras.
O nosso contributo resulta de um trabalho de cerca de três meses, em que estiveram
envolvidas nove empresas da área tecnológica e duas associações empresariais. A
metodologia seguida, conforme é descrito no capítulo seguinte, privilegiou o
pragmatismo, furtando-se a desvios estéticos e procurando adequar os critérios de
selecção dos casos com a classificação adoptada pela União Europeia – pese
embora a sua imperfeição – e com o previsível grau de adaptabilidade à realidade
portuguesa.

Luís Nazaré
CEGE
Centro de Estudos de Gestão do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG)
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Capítulo

2

Metodologia

A nossa missão inicial era a de realizar um benchmarking, de âmbito internacional,
sobre funções, processos e serviços da Administração Pública. O projecto havia sido
aprovado no Conselho Geral da APDSI e importava, antes de mais, definir o âmbito e
a arquitectura do trabalho.
Cedo nos apercebemos que a tarefa era ciclópica. Se fossem seguidos todos os
quesitos metodológicos do benchmarking, a iniciativa não produziria resultados em
menos de dois anos e exigiria uma forte afectação de meios técnicos e humanos.
Decidimos então fazer algo de mais simples e, provavelmente, mais útil – uma
colectânea de casos bem sucedidos de e-Government, nos quatro cantos do globo. A
presença das principais empresas de tecnologia e consultoria mundial no grupo de
trabalho garantia o acesso a um acervo internacional de casos de sucesso, onde elas
próprias estiveram envolvidas.
O passo seguinte foi a definição da Matriz de Segmentação dos casos. Por razões de
ordem prática e apesar das suas limitações, adoptou-se a utilizada pela Comissão
Europeia, a qual é a base da avaliação do desempenho dos Estados-membros em
matéria de e-Government. Sempre que ela se revelou insuficiente ou redutora, foram
criadas novas categorias.
Depois, foi desenhada a estrutura-padrão dos casos tendo sido definidos os principais
critérios de selecção, onde o grau de aplicabilidade de cada caso ao modelo
português, a par dos seus benefícios directos, foram as variáveis de maior
ponderação. Por fim, uma aturada revisão final, quer do ponto de vista metodológico
e substantivo, quer do literário.
O resultado final encontra-se materializado neste documento e em CD, que contem
ainda uma colectânea adicional de informação sobre e-Government no Mundo.
Aqui fica o contributo, empenhado e desinteressado, da sociedade civil, dos cidadãos
e das empresas, no sentido da transformação da máquina do Estado num
instrumento de competitividade, cidadania e serviço ao cidadão.
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Capítulo

3

Exemplos de boas práticas de Administração Pública electrónica
em Portugal

A APDSI decidiu incluir neste estudo uma relação de exemplos de boas práticas de
Administração Pública electrónica em Portugal, com o propósito de dar a conhecer o
que tem sido feito nesta área e de estimular o muito que ainda há por fazer neste
domínio. Não se pretende com esta lista esgotar todas as iniciativas, já que estas
mereceriam ser objecto de um estudo mais detalhado e de um levantamento
minucioso.
Ao elaborarmos o quadro de exemplos de boas práticas tivemos a preocupação de
respeitar os grandes grupos em que se classifica o relacionamento entre a
Administração Pública e os clientes: G2C (Administração/Cidadãos), G2B
(Administração/Empresas) e G2E (Administração/Administração). Dentro de cada
grupo procurámos, sempre que possível, respeitar a taxinomia de serviços básicos
propostos pela União Europeia, incluindo outros serviços sempre que julgámos
conveniente.
Além da descrição de cada serviço, muito resumida dado tratar-se de uma breve
apresentação, inclui-se o nome do organismo responsável, o endereço electrónico, o
tipo de funcionalidade e as características mais relevantes de cada produto.
Fazemos ainda referência neste documento a um conjunto de serviços, que julgamos
tratar-se de produtos transversais às várias áreas, designadamente bases de dados
jurídicas, certidões e formulários electrónicos.
Com esta ou outra classificação, a APDSI julga ser necessário criar e manter
permanentemente actualizado um observatório de boas práticas de Administração
Pública electrónica em Portugal, baseado num quadro de referências que englobe as
várias iniciativas ministeriais. Este observatório deveria enquadrar-se numa estratégia
de longo prazo, mais global e de partilha de informação e de infra-estruturas
(tecnológicas e conceptuais), e servir, também, como estímulo para a obtenção de
resultados a curto prazo.
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Exemplos de boas práticas de Administração Pública Electrónica em Portugal
Serviços Públicos para Cidadãos / G2C
Serviço
Informação de
Cidadania

Organismo
Loja do Cidadão e todos os
organismos

Sítio
http://www.infocid.pt

Impostos

DGCI - Direcção-Geral dos
Impostos
IEFP – Instituto de
Emprego e Formação
Profissional
DGAE – Direcção-Geral de
Administração Educativa
DMRS - Departamento de
Modernização e Recursos
da Saúde
IIES – Instituto de
Informática e Estatística da
Segurança Social

https://www.dgci.gov.pt

Procura de Emprego

Segurança Social

Educação
Justiça
Cultura

Eleições

ADSE

Produto
Infocid

IRS
IVA
Emprego e
Formação Profissional
(Geral)
Admissão de Pessoal
para as Escolas
Admissão de Pessoal
Médico

Declarações Electrónicas

http://www.seg-social.pt

Protecção Garantida

http://www.adse.pt/

Queixas e Pedidos de
Informação
Funcionários Públicos

http://www.iefp.pt

http://www.dgae.min-edu.pt
http://www.drh.min-saude.pt/

Inspecção Geral do MTS
Saúde

Área
Geral

Bolsa de Emprego

Tipo

Observações
Com busca, simuladores e
roteiro dos Serviços
Públicos
Entrega, Consulta, Comprov. e Transacções seguras
Pagamento MB
sujeitas a autenticação
Formulário online
Inscrição
Consulta
personalizado
Consulta

Pessoal docente e não docente

Listas

pdf

Internos hospitalares

Listas

html

Doença, Maternidade, Encargos
Familiares, Desemprego, Doenças
Profissionais, Invalidez, Velhice e
Morte
Pensões

Formulários off-line

pdf

Simulação do cálculo
Formulários online

Online e download

Médicos convencionados
e valor dos reembolsos
Passaporte Azul (E111)

Consulta

Html e Word

Pedido
Consulta

Consulta

Formulário online
personalizado
Formulário online
personalizado
Pagamento MB
Formulário de consulta à
BD de recursos dos
museus do IPM
Formulário online e
directório de referências
Formulário online
personalizado

Direcção-Geral do Ensino
Superior
Tribunais
IPM - Instituto Português
de Museus

http://www.desup.min-edu.pt

Ensino Superior

http://62.48.146.154/

Tribunais
Museus

Acesso de alunos
Resultados de Exames
Custas
Matriznet

BN – Biblioteca Nacional

http://ipac.bn.pt

Bibliotecas

Porbase (IPAC, SIRIUS e AREF)

STAPE – Secretariado
Técnico dos Assuntos para
o Processo Eleitoral
+ ITIJ

http://www.recenseamentoeleitoral.stape.pt

Cadernos Eleitorais

Consulta

http://www.eleicoes.mj.pt

Resultados Eleitorais

Consulta
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Exemplos de boas práticas de Administração Pública Electrónica em Portugal
Serviços Públicos para Empresas / G2B
Serviço
Impostos

Organismo
Sítio
DGCI - Direcção-Geral dos https://www.dgci.gov.pt
Impostos

Oferta de Emprego

IEFP – Instituto de Emprego http://www.iefp.pt
e Formação Profissional
IIES – Instituto de
http://www.seg-social.pt
Informática e Estatística da
Segurança Social

Segurança Social

Criação de Empresas

DGRN – Direcção-Geral
dos Registos e Notariado

http://www.dgrn.mj.pt

Área
IRC
IVA
Mod 10
Ofertas de Emprego

Produto
Declarações Electrónicas

IGFSE – Instituto de Gestão https://siifse.igfse.pt
do Fundo Social Europeu

APDSI – Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação

Observações
Transacções seguras
sujeitas a autenticação

Remunerações

DRI - Declaração de remunerações
por Internet

Declaração

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

Contribuições
Registo Nacional de Pessoas
Colectivas (RNPC)
Pedido de Certificado de
Admissibilidade de Firma Social
Gestão e Controlo de Candidaturas
ao FSE

Pagamento MB
Consulta

Bolsa de Emprego

Firma Social ou Denominação

http://www.dgsi.pt/rnpc.nsf
Candidaturas ao
Fundo Social Europeu

Tipo
Entrega, Consulta,
Comprovativos e Pagamento
MB

Gestão de Fundos Comunitários
(FSE/QCAIII)
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Pedido
Formulários on-line e off-line e
Consulta de Indicadores de
Gestão

Formulário de consulta à
BD
Formulário online
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formulários xml,
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automáticas, pesquisas
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Exemplos de boas práticas de Administração Pública Electrónica em Portugal
Serviços Públicos para a Administração Pública / G2G
Serviço

Organismos
Tribunais F Centro Nacional de
Pensões
Justiça F Segurança Social

Área
Notificações judiciárias

Segurança Social

Segurança Social F Saúde

Subsídio de Doença (Baixas)

Saúde

IGIF e ARS

Análise do Funcionamento do
Sistema de Saúde

Planeamento e Administração
do Território

Direcção -Geral do
Desenvolvimento Regional

Gestão dos fundos do 2º
Quadro Comunitário de Apoio

Gestão

Banco do Tesouro

DGT – Direcção Geral do Tesouro

Tesouraria do Estado

Homebanking

Justiça

Apoio judiciário

APDSI – Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação
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Moradas
Verificação das condições de
carência
Certificado de incapacidade
temporária
Suporte à decisão
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Tipo
Consulta

Observações

Consulta
Consulta
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.

Consulta e
Serviços de
Homebanking

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.
Transacções seguras, transferências para SIBS, cheques,
integração de pagamentos, consultas de saldos e outros
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Exemplos de boas práticas de Administração Pública Electrónica em Portugal
Informação Jurídica / Certidões / Formulários

INCM – Imprensa Nacional
Casa da Moeda

http://www.dr.incm.pt

Geral

Diário da República
Electrónico

Consulta

ITIJ – Instituto das
Tecnologias da Informação
da Justiça
Assembleia da República

http://www.dgsi.pt

Geral

Consulta

http://www.parlamento.pt

Geral

Consulta

Formulário de consulta à BD

DGA – Direcção-Geral do
Ambiente, ITIJ e CEJ

http://www.diramb.gov.pt

Ambiente

Acórdãos e
jurisprudência dos
Tribunais Superiores
Actividade Parlamentar
(Iniciativas Legislativas)
SIDDAMB – Legislação,
jurisprudência e doutrina
sobre Ambiente

Observações
Convidado com busca simples multicritério
Credenciado com busca avançada e ligações jurídicas
Gratuito com consulta de imagens e sumários da I
série
Assinatura com busca avançada das três séries e
Concursos Públicos
Acesso livre com pesquisa multicritério

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

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

Pedido

Preenchimento, pagamento Visa e envio por mail para
impressão

Serviço
Informação Jurídica

Organismo
Sítio
Secretaria Geral da PCM
http://www.digesto.gov.pt

APDSI – Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação
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Produto

Tipo

Geral

Digesto

Consulta
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Capítulo

4

Matriz de Segmentação e projectos
Apresenta-se neste capítulo a Matriz de Segmentação dos projectos.
Por razões de ordem prática e apesar das suas limitações, adoptou-se a
segmentação utilizada pela Comissão Europeia, a qual é a base da avaliação do
desempenho dos Estados-membros em matéria de e-Government. Sempre que ela
se revelou insuficiente ou redutora, foram criadas novas categoria.
Nesta Matriz de Segmentação, todos os projectos se encontram classificados por
Grupo/Categorias.
Na versão electrónica do documento, em CD, é possível aceder directamente a cada
ficha de projecto clicando no seu código de projecto na Matriz de Segmentação.
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MATRIZ DE SEGMENTAÇÃO

GRUPO /
CATEGORIA
ÁREA

CÓDIGO DE PROJECTO

G2C

Public Services for Citizens
Serviços Públicos para Cidadãos

G2C01

Income taxes:Declaration, notification of assessment
Impostos sobre Rendimento

ROS (Irlanda), NC@YourService (EUA), eCitizen (Singapura), AEAT (Espanha), PrincAst
(Astúrias), Customer1st (Reino Unido)

G2C02

Job search services by labor offices
Procura de Emprego

Pais solteiros desempregados (Reino Unido), KansasJobLink (EUA),NC@YourService
(EUA), eCitizen (Singapura), IDWD (EUA)

G2C03

Social security contributions (3 out of the following 4) - Child allowances, Medical costs
(reimbursement or direct settlement), Student grants, Unemployment benefits
Contribuições da Segurança Social

PrincAst (Asturias); PIH (EUA); eCitizen (Singapura); TASS (Espanha); CCSS (Costa Rica);

G2C04

Personal documents (passport and driver's license)
Documentos Pessoais (passaportes e carta de condução)

NC@YourService (EUA), PrincAst (Astúrias), ACOL (Canadá), GMPC (Malásia); eCitizen
(Singapura)

G2C05

Car registration (new, used and imported cars), Driving information
Registos de Automóveis, Informação Rodoviária

eCitizen (Singapura), PrincAst (Astúrias), Keiju (Finlândia), ACOL (Canadá);
Administration2000 (Alemanha), DVO (Reino Unido)

G2C06

Application for building permission
Pedidos de Licença para Construção

eCitizen (Singapura), PrincAst (Astúrias)

G2C07

Declaration to the police (e.g. in case of theft)
Declarações à Polícia

eCitizen (Singapura), PrincAst (Astúrias), DutchPolice (Holanda)

G2C08

Public libraries (availability of catalogues, search tools)
Bibliotecas Públicas

NationalDietLibrary (Japão), eCitizen (Singapura)
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GRUPO /
CATEGORIA

ÁREA

PROJECTO

G2C09

Certificates (birth, marriage): request and delivery
Certificados (nascimento, casamento)

NC@YourService (EUA), eCitizen (Singapura), PrincAst (Astúrias)

G2C10

Enrolment in higher education / university
Incrições no Ensino Superior / Universidades

NC@YourService (EUA), eCitizen (Singapura), Griffith (Austrália), Plymouth (EUA)

G2C11

Announcement of moving (change of address)
Anúncios de Mudança de Morada

eCitizen (Singapura), Administration2000 (Alemanha)

G2C12

Health related services (e.g. interactive advice on the availability of services in different
hospitals: appointments for hospitals)
Serviços de Saúde

NC@YourService (EUA), eCitizen (Singapura), PrincAst (Astúrias)

G2C13

Exams online; Interactive assessment system in Internet.
Exames on-line

G2C

Outros

G2C14

Elections and Democracy
Eleições e Democracia

IEC (África do Sul), Voto Electrónico (Austrália), Live+ (Suiça), PAL (Nova Zelândia), Urna
Electrónica (Brasil)

Citizen Portals, Digital Cities
Portais do Cidadão, Cidades Digitais

CentreLink (Austrália), CAT365 (Espanha), NC@YourService (EUA), eCitizen (Singapura),
Reach (Irlanda),michigan.gov (EUA), mycalifornia.com (EUA), Ottawa (Canadá), Mass.Gov
(EUA), Open.Gov (Reino Unido), PrincAst (Astúrias), TexasOnLine (EUA), Gateway.Gov
(Reino Unido), Informs (Líbano), FHHInfoNET (Alemanha), Sienastore (Itália), Turismo
(Espanha), Denmark.dk (Dinamarca), Infoville (Espanha), Customer 1st (Reino Unido),
Gemelli (Itália)

G2C15

G2C16
G2C17

Payments to the Government (fees, court costs,...)
Pagamentos ao Estado
Justice Related Services
Serviços de Justiça

APDSI – Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação
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GRUPO /
CATEGORIA

G2B

ÁREA

CÓDIGO DE PROJECTO

Public Services for Businesses

Serviços Públicos para Empresas

G2B01

Social contribution for employees
Contribuições Sociais para Empregados

CCSS (Costa Rica),

G2B02

Corporation tax: declaration, notification
Declarações e Notificações de Impostos de Empresas

ROS (Irlanda), eCitizen (Singapura), PrincAst (Astúrias)

G2B03

VAT: declaration, notification
Declarações e Notificações de IVA

eCitizen (Singapura)

G2B04

Registration of a new company
Registo de Nova Empresa

NC@YourService (EUA), eCitizen (Singapura), PrincAst (Astúrias)

G2B05

Submission of data to statistical offices
Submissão de Dados para Estatísticas Oficiais

G2B06

Customs declarations
Declarações para Alfândega

e-Mirsal (Dubai)

G2B07

Permits (incl. Reporting)
Licenciamentos

BSC (Bélgica), DBPR (EUA), NC@YourService (EUA), InfoShop (Reino Unido), PrincAst
(Astúrias), Administration2000 (Alemanha), Salzburgo (Áustria), ACOL (Canadá)

G2B08

Public procurement
Compras Públicas

SchoolsforSchools (Reino Unido), CAL-Buy (EUA), NC@YourService (EUA), eCitizen
(Singapura), e-Procurement HUB (Reino Unido), DECS (Reino Unido), Acquisti (Itália),
DoDeMALL (EUA), ComprasNet (Brasil)
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GRUPO /
CATEGORIA

ÁREA

G2B

Outros

G2B09

Portal for Enterprises, Digital Cities
Portal para Empresas, Cidades Digitais

G2E

Reach (Irlanda), michigan.gov (EUA), mycalifornia.com (EUA), Ottawa (Canadá),
Mass.Gov (EUA), Open.Gov (Reino Unido), TexasOnLine (EUA), Gateway.Gov (Reino
Unido), Gizaia (Egipto), FHHInfoNET (Alemanha), Sienastore (Itália), Turismo (Espanha),
Infoville (Espanha), Gemelli (Itália), GSA (EUA), PrincAst (Espanha)

Public Services for Employees

Serviço Público para Funcionários

G2E01

e-learning, knowledge management
Formação on-line, Gestão do Conhecimento

G2E

Outros

G2G

CÓDIGO DE PROJECTO

eArmyU (EUA), VSAM (Austrália), Plymouth (EUA)

Public Services for Public Services

Serviços Públicos para a Administração Pública

G2G01

Projects with substantial impact on internal processes of public administration
Projectos com substancial impacto nos processos internos da Administração
Pública

G2G

Outros

G2G02

Funding Management
Gestão de Fundos

APDSI – Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação
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Capítulo

5

Colectânea de projectos

Apresenta-se neste capítulo a colectânea das fichas dos diferentes projectos,
precedida por duas listagens com ordenação diferenciada:
Listagem 1:
Listagem 2:

ordenação por País;
ordenação por Código de projecto.

Na versão electrónica do documento, em “Adobe Acrobat”, é possível aceder
directamente a cada ficha de projecto clicando no seu código de projecto na Matriz de
Segmentação. Também a Listagem 1 (ordenação por País), permite aceder
directamente a cada ficha de projecto clicando no respectivo código de projecto.
No CD complementar a este documento, é disponibilizado um ficheiro (Listagem de
Projectos.xls) que permite a selecção adicional por ordenação múltipla.
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Código de Projecto

Descrição do Projecto

Empresa

País

IEC

PLATAFORMA TECNOLÓFICA DE SUPORTE AO PROCESSO ELEITORAL

Accenture

África do Sul

Administration2000

PLATAFORMA TECNOLÓGICA INTEGRADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Microsoft

Alemanha

Administration2000

PLATAFORMA TECNOLÓGICA INTEGRADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Microsoft

Alemanha

Administration2000

PLATAFORMA TECNOLÓGICA INTEGRADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Microsoft

Alemanha

Administration2000

Microsoft

FHHinfoNET

PLATAFORMA TECNOLÓGICA INTEGRADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SUPORTE À
ADMINISTRAÇÃO DE MUNICÍPIOS
PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SUPORTE À
ADMINISTRAÇÃO DE MUNICÍPIOS
PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SUPORTE À
ADMINISTRAÇÃO DE MUNICÍPIOS

CentreLink

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS ATRAVÉS DE MÚLTIPLOS CANAIS

Griffith
MULTAS

Grupo

Categoria

Página

Alemanha

G2C
G2B
G2C
G2C
G2G

14
07
05
11
01

92
34
34
34
34

Microsoft

Alemanha

G2B

09

76

Microsoft

Alemanha

G2C

15

76

Microsoft

Alemanha

Accenture

Austrália

SERVIÇOS UNIVERSITÁRIOS INTEGRADOS E AUTOMATIZADOS

Accenture

Austrália

PAGAMENTO ELECTRÓNICO DE MULTAS

Accenture

Austrália

Voto Electrónico

PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE SUPORTE AO PROCESSO ELEITORAL

KPMG

Austrália

VSAM

SISTEMA ELECTRÓNICO DE AVALIAÇÃO NAS ESCOLAS

IBM

Austrália

ELACT

GESTÃO ELECTRÓNICA DE PROCESSOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Unisys

Áustria

JUSTIÇA

GESTÃO ELECTRÓNICA DE PROCESSOS NOS TRIBUNAIS

IBM

Áustria

Salzburgo

PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE SUPORTE À GESTÃO CENTRAL E LOCAL DE PROCESSOS

Unisys

Áustria

Salzburgo

PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE SUPORTE À GESTÃO CENTRAL E LOCAL DE PROCESSOS

Unisys

Áustria

BSC

LICENCIAMENTO ELECTRÓNICO PARA EMPRESAS

Accenture

Bélgica

Polfed

SISTEMA DE RECONHECIMENTO FACIAL E ARQUIVO DIGITAL DA POLÍCIA

Microsoft

Bélgica

ComprasNet

APROVISIONAMENTO ELECTRÓNICO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL

Unisys

Brasil

Urna Electrónica

PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE SUPORTE AO PROCESSO ELEITORAL

Unisys

Brasil

ACOL

PLATAFORMA TECNOLÓGICA INTEGRADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMATIVOS

Unisys

Canadá

ACOL

PLATAFORMA TECNOLÓGICA INTEGRADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMATIVOS

Unisys

Canadá

ACOL

PLATAFORMA TECNOLÓGICA INTEGRADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMATIVOS

Unisys

Canadá

CCSS

GESTÃO ELECTRÓNICA DE CONTRIBUIÇÕES E BENEFÍCIOS

Accenture

Costa Rica

G2G
G2C
G2C
G2C
G2C
G2E
G2G
G2C
G2B
G2G
G2B
G2G
G2B
G2C
G2C
G2C
G2B
G2B
G2C
G2C
G2B
G2B
G2C
G2C
G2B
G2C
G2G
G2B

01
15
10
16
14
01
01
17
07
01
07
01
08
14
04
05
07
01
03
15
09
06
01
15
09
15
01
02

76
46
86
114
156
158
68
102
142
142
38
134
48
154
30
30
30
44
44
56
82
72
36
42
98
98
98
136

FHHinfoNET
FHHinfoNET

CCSS

GESTÃO ELECTRÓNICA DE CONTRIBUIÇÕES E BENEFÍCIOS

Accenture

Costa Rica

Denmark.dk

Oracle

Dinamarca

Gizaia

PORTAL INFORMATIVO GLOBAL
CENTRO ONLINE DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA E INVESTIMENTO

Microsoft

Egipto

e-Mirsal
AEAT

PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE SUPORTE ÀS OPERAÇÕES ALFANDEGÁRIAS
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA ONLINE

Microsoft
IBM

Emiratos
Espanha

CAT365

SISTEMA DE RECONHECIMENTO FACIAL E ARQUIVO DIGITAL DA POLÍCIA

Accenture;Microsoft

Espanha

Infoville

COMUNIDADE VIRTUAL

Oracle

Espanha

Infoville

COMUNIDADE VIRTUAL

Oracle

Espanha

Infoville

COMUNIDADE VIRTUAL

Oracle

Espanha

PrincAst

PLATAFORMA TECNOLÓGICA MULTICANAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

IBM

Espanha
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Código de Projecto

Descrição do Projecto

Empresa

País

PrincAst

PLATAFORMA TECNOLÓGICA MULTICANAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

IBM

Espanha

PrincAst

PLATAFORMA TECNOLÓGICA MULTICANAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

IBM

Espanha

PrincAst

PLATAFORMA TECNOLÓGICA MULTICANAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

IBM

Espanha

PrincAst

PLATAFORMA TECNOLÓGICA MULTICANAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

IBM

Espanha

PrincAst

PLATAFORMA TECNOLÓGICA MULTICANAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

IBM

Espanha

PrincAst

PLATAFORMA TECNOLÓGICA MULTICANAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

IBM

Espanha

PrincAst

PLATAFORMA TECNOLÓGICA MULTICANAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

IBM

Espanha

PrincAst

PLATAFORMA TECNOLÓGICA MULTICANAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

IBM

Espanha

PrincAst

PLATAFORMA TECNOLÓGICA MULTICANAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

IBM

Espanha

PrincAst

PLATAFORMA TECNOLÓGICA MULTICANAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

IBM

Espanha

PrincAst

PLATAFORMA TECNOLÓGICA MULTICANAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

IBM

Espanha

PrincAst

PLATAFORMA TECNOLÓGICA MULTICANAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

IBM

Espanha

TASS

CARTÃO ELECTRÓNICO DE ACESSO A SERVIÇOS PÚBLICOS

Accenture

Espanha

Turismo

PORTAL DE PROMOÇÃO DO SECTOR DO TURISMO

Microsoft

Espanha

Turismo

PORTAL DE PROMOÇÃO DO SECTOR DO TURISMO

Microsoft

Espanha

CAL-Buy

APROVISIONAMENTO ELECTRÓNICO NA ADMINISTRAÇÃO

Accenture

EUA

DBPR

SUPORTE TECNOLÓGICO À GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO PROFISSIONAL

Accenture

EUA

DODeMALL

APROVISIONAMENTO ELECTRÓNICO CENTRALIZADO NO SECTOR DA DEFESA
UNIVERSIDADE ONLINE NO SECTOR DA DEFESA

IBM

EUA

eArmyU

IBM

EUA

Electronic Courts

TRIBUNAIS ELECTRÓNICOS

Accenture

EUA

GSA

INTEGRAÇÃO DE BASES DE DADOS ENTRE ORGANISMOS PÚBLICOS

Deloitte Consulting

EUA

IDWD

GESTÃO ELECTRÓNICA DO MERCADO DE EMPREGO

Deloitte Consulting

EUA

JNET

GESTÃO E PARTILHA ELETRÓNICA DE INFORMAÇÃO CRIMINAL

KPMG

EUA

KansasJobLink

GESTÃO ELECTRÓNICA INTEGRADA DO MERCADO DE EMPREGO E APOIO SOCIAL

Accenture

EUA

Mass.Gov

PORTAL INTEGRADO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS

Deloitte Consulting

EUA

Mass.Gov

PORTAL INTEGRADO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS

Deloitte Consulting

EUA

michigan.gov

PORTAL INTEGRADO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS

IBM

EUA

michigan.gov

PORTAL INTEGRADO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS

IBM

EUA

mycalifornia.com

PORTAL INTEGRADO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS

Deloitte Consulting

EUA

mycalifornia.com

PORTAL INTEGRADO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS

Deloitte Consulting

EUA

NC@YourService

PORTAL INTEGRADO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS

Accenture

EUA

NC @ YourService

PORTAL INTEGRADO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS

Accenture

EUA

NC@YourService

PORTAL INTEGRADO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS

Accenture

EUA

NC@YourService

PORTAL INTEGRADO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS

Accenture

EUA

NC@YourService

PORTAL INTEGRADO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS

Accenture

EUA
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G2B
G2B
G2B
G2C
G2C
G2C
G2C
G2C
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G2C
G2C
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G2B
G2B
G2B
G2E
G2C
G2B
G2C
G2G
G2C
G2B
G2C
G2B
G2C
G2B
G2C
G2B
G2B
G2B
G2C
G2C

Categoria

04
07
09
01
03
04
05
06
07
09
12
15
03
09
15
08
07
08
01
17
09
02
01
02
09
15
09
15
09
15
04
07
08
01
02
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120
120
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Código de Projecto

Descrição do Projecto

Empresa

País

NC@YourService

PORTAL INTEGRADO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS

Accenture

EUA

NC@YourService

PORTAL INTEGRADO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS

Accenture

EUA

NC@YourService

PORTAL INTEGRADO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS

Accenture

EUA

NC@YourService

PORTAL INTEGRADO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS

Accenture

EUA

NC@YourService

PORTAL INTEGRADO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS

Accenture

EUA

Ottawa

PORTAL INTEGRADO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS

Deloitte Consulting

EUA

Ottawa

PORTAL INTEGRADO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS

Deloitte Consulting

EUA

PIH

GESTÃO ELECTRÓNICA DE FUNDOS DE APOIO À HABITAÇÃO

Accenture

EUA

PIH

GESTÃO ELECTRÓNICA DE FUNDOS DE APOIO À HABITAÇÃO

Accenture

EUA

TexasOnLine

PORTAL INTEGRADO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS

KPMG

EUA

TexasOnLine

PORTAL INTEGRADO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS

KPMG

EUA

Keiju

CENTRO ONLINE DE RECOLHA E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO RODOVIÁRIA

Microsoft

Finlândia

Dutch Police

PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE SUPORTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E À ACTIVIDADE DA POLÍCIA

Oracle

Holanda

Dutch Police

PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE SUPORTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E À ACTIVIDADE DA POLÍCIA

Oracle

Holanda

REACH

PLATAFORMA TECNOLÓGICA INTEGRADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Cgey

Irlanda

REACH

PLATAFORMA TECNOLÓGICA INTEGRADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Cgey

Irlanda

REACH

Cgey

Irlanda

ROS

PLATAFORMA TECNOLÓGICA INTEGRADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ADMINISTRAÇÃO FISCAL ONLINE

Accenture

Irlanda

ROS

ADMINISTRAÇÃO FISCAL ONLINE

Accenture

Irlanda

Acquisti

IBM

Itália

Gemelli

APROVISIONAMENTO ELECTRÓNICO NA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
PLATAFORMA WIRELESS PARA GESTÃO HOSPITALAR

Microsoft

Itália

Gemelli

PLATAFORMA WIRELESS PARA GESTÃO HOSPITALAR

Microsoft

Itália

Sienastore

PLATAFORMA DE COMÉRCIO ELECTRÓNICO PARA AGENTES LOCAIS DE MUNICÍPIOS

Microsoft

Itália

Sienastore

Microsoft

Itália

NationalDietLibrary

PLATAFORMA DE COMÉRCIO ELECTRÓNICO PARA AGENTES LOCAIS DE MUNICÍPIOS
BIBLIOTECA ONLINE DO PARLAMENTO

Accenture

Japão

Informs

CENTRO DE FORMULÁRIOS ONLINE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Microsoft

Líbano

GMPC

Unisys

Malásia

PAL

CARTÃO ELECTRÓNICO DE ACESSO A SERVIÇOS PÚBLICOS
CENTRO ONLINE DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA

Unisys

Nova Zelândia

Customer 1st

CENTRO DE ATENDIMENTO TELEFÓNICO AOS CIDADÃOS

Oracle

Reino Unido

Customer 1st

CENTRO DE ATENDIMENTO TELEFÓNICO AOS CIDADÃOS

Oracle

Reino Unido

DECS

PLATAFORMA DE COMÉRCIO ELECTRÓNICO NO SECTOR DA DEFESA

CG&EY

Reino Unido

DVO

SERVIÇOS PÚBLICOS INTEGRADOS DE REGULAÇÃO E LICENCIAMENTO AUTOMÓVEL

KPMG

Reino Unido

e-procurement Hub

APROVISIONAMENTO ELECTRÓNICO NO SECTOR PÚBLICO

Cgey

Reino Unido

Gateway.Gov

PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE AUTENTICAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Microsoft

Reino Unido

Gateway.Gov

PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE AUTENTICAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Microsoft

Reino Unido
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Grupo

G2C
G2C
G2C
G2C
G2C
G2B
G2C
G2C
G2G
G2B
G2G
G2C
G2C
G2G
G2B
G2C
G2G
G2B
G2C
G2B
G2B
G2C
G2B
G2C
G2C
G2C
G2C
G2C
G2C
G2C
G2B
G2C
G2B
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Categoria
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09
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03
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15
5
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09
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01
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15
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120
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124
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130
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150
106
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94
84
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50
54
62
74
78
78

Mudar a máquina
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

COLECTÂNEA DE MELHORES PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE
DESENVOLVIMENTO INTERNACIONAIS
Código de Projecto

Descrição do Projecto

Empresa

País

Gateway.Gov

PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE AUTENTICAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Microsoft

Reino Unido

InfoShop

CENTRO TELEFÓNICO DE INFORMAÇÃO AO PÚBLICO

IBM

Reino Unido

Open.Gov

GESTÃO E PARTILHA ELECTRÓNICA DE CONHECIMENTO ENTRE ORGANISMOS PÚBLICOS

IBM

Reino Unido

Open.Gov
Pais solteiros
desempregados

GESTÃO E PARTILHA ELECTRÓNICA DE CONHECIMENTO ENTRE ORGANISMOS PÚBLICOS

IBM

Reino Unido

PRESTAÇÃO INTEGRADA DE SERVIÇOS PÚBLICOS A SEGMENTOS DA POPULAÇÃO

Accenture

Reino Unido

Plymouth

GESTÃO E PARTILHA ELECTRÓNICA DE CONHECIMENTO

Microsoft

Reino Unido

Plymouth

GESTÃO E PARTILHA ELECTRÓNICA DE CONHECIMENTO

Microsoft

Reino Unido

Schoolsforschools

APROVISIONAMENTO DAS ESCOLAS VIA INTERNET

Accenture

Reino Unido

eCitizen

PORTAL INTEGRADO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS

Accenture

Singapura

eCitizen

PORTAL INTEGRADO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS

Accenture

Singapura

eCitizen

PORTAL INTEGRADO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS

Accenture

Singapura

eCitizen

PORTAL INTEGRADO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS

Accenture

Singapura

eCitizen

PORTAL INTEGRADO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS

Accenture

Singapura

eCitizen

PORTAL INTEGRADO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS

Accenture

Singapura

eCitizen

PORTAL INTEGRADO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS

Accenture

Singapura

eCitizen

PORTAL INTEGRADO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS

Accenture

Singapura

eCitizen

PORTAL INTEGRADO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS

Accenture

Singapura

eCitizen

PORTAL INTEGRADO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS

Accenture

Singapura

eCitizen

PORTAL INTEGRADO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS

Accenture

Singapura

eCitizen

PORTAL INTEGRADO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS

Accenture

Singapura

eCitizen

PORTAL INTEGRADO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS

Accenture

Singapura

eCitizen

PORTAL INTEGRADO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS

Accenture

Singapura

eCitizen

PORTAL INTEGRADO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS

Accenture

Singapura

eCitizen

PORTAL INTEGRADO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS

Accenture

Singapura

eCitizen
Live+

PORTAL INTEGRADO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS
DEBATES PARLAMENTARES ONLINE

Accenture

Singapura

Microsoft

Suíça
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Grupo

Categoria

Página
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Mudar a máquina
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

COLECTÂNEA DE MELHORES PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE
DESENVOLVIMENTO INTERNACIONAIS

Ordenação por Código de projecto
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Mudar a máquina
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

COLECTÂNEA DE MELHORES PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE
DESENVOLVIMENTO INTERNACIONAIS
Código de Projecto

Descrição do Projecto

Empresa

País

ACOL

PLATAFORMA TECNOLÓGICA INTEGRADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMATIVOS

Unisys

Canadá

ACOL

PLATAFORMA TECNOLÓGICA INTEGRADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMATIVOS

Unisys

Canadá

ACOL

PLATAFORMA TECNOLÓGICA INTEGRADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMATIVOS

Unisys

Canadá

Acquisti

APROVISIONAMENTO ELECTRÓNICO NA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

IBM

Itália

Administration2000

PLATAFORMA TECNOLÓGICA INTEGRADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Microsoft

Alemanha

Administration2000

PLATAFORMA TECNOLÓGICA INTEGRADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Microsoft

Alemanha

Administration2000

PLATAFORMA TECNOLÓGICA INTEGRADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Microsoft

Alemanha

Administration2000
AEAT

PLATAFORMA TECNOLÓGICA INTEGRADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA ONLINE

Microsoft
IBM

Alemanha
Espanha

BSC

LICENCIAMENTO ELECTRÓNICO PARA EMPRESAS

Accenture

Bélgica

CAL-Buy
CAT365

APROVISIONAMENTO ELECTRÓNICO NA ADMINISTRAÇÃO
SISTEMA DE RECONHECIMENTO FACIAL E ARQUIVO DIGITAL DA POLÍCIA

Accenture
Accenture;Microsoft

EUA
Espanha

CCSS

GESTÃO ELECTRÓNICA DE CONTRIBUIÇÕES E BENEFÍCIOS

Accenture

Costa Rica

CCSS

GESTÃO ELECTRÓNICA DE CONTRIBUIÇÕES E BENEFÍCIOS

Accenture

Costa Rica

CentreLink

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS ATRAVÉS DE MÚLTIPLOS CANAIS

Accenture

Austrália

ComprasNet

APROVISIONAMENTO ELECTRÓNICO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL

Unisys

Brasil

Customer 1st

CENTRO DE ATENDIMENTO TELEFÓNICO AOS CIDADÃOS

Oracle

Reino Unido

Customer 1st
DBPR

CENTRO DE ATENDIMENTO TELEFÓNICO AOS CIDADÃOS

Oracle

Reino Unido

SUPORTE TECNOLÓGICO À GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO PROFISSIONAL

Accenture

EUA

DECS

PLATAFORMA DE COMÉRCIO ELECTRÓNICO NO SECTOR DA DEFESA

CG&EY

Reino Unido

Denmark.dk

PORTAL INFORMATIVO GLOBAL

Oracle

Dinamarca

DODeMALL

APROVISIONAMENTO ELECTRÓNICO CENTRALIZADO NO SECTOR DA DEFESA

IBM

EUA

Dutch Police

PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE SUPORTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E À ACTIVIDADE DA POLÍCIA

Oracle

Holanda

Dutch Police

PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE SUPORTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E À ACTIVIDADE DA POLÍCIA

Oracle

Holanda

DVO

SERVIÇOS PÚBLICOS INTEGRADOS DE REGULAÇÃO E LICENCIAMENTO AUTOMÓVEL
UNIVERSIDADE ONLINE NO SECTOR DA DEFESA

KPMG

Reino Unido

IBM

EUA

eArmyU
eCitizen

PORTAL INTEGRADO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS

Accenture

Singapura

eCitizen

PORTAL INTEGRADO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS

Accenture

Singapura

eCitizen

PORTAL INTEGRADO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS

Accenture

Singapura

eCitizen

PORTAL INTEGRADO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS

Accenture

Singapura

eCitizen

PORTAL INTEGRADO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS

Accenture

Singapura

eCitizen

PORTAL INTEGRADO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS

Accenture

Singapura

eCitizen

PORTAL INTEGRADO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS

Accenture

Singapura
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Grupo

G2C
G2C
G2B
G2B
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G2C
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G2B
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G2C
G2B
G2B
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G2C
G2G
G2C
G2E
G2B
G2B
G2B
G2B
G2C
G2C
G2C

Categoria

04
05
07
08
07
05
11
01
01
07
08
15
01
03
15
08
01
15
07
08
15
08
07
01
05
01
02
03
04
08
01
02
03
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34
34
34
36
38
40
42
44
44
46
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50
52
54
56
58
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60
62
64
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66
66
66
66
66

Mudar a máquina
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

COLECTÂNEA DE MELHORES PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE
DESENVOLVIMENTO INTERNACIONAIS
Código de Projecto

Descrição do Projecto

Empresa

País

eCitizen

PORTAL INTEGRADO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS

Accenture

Singapura

eCitizen

PORTAL INTEGRADO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS

Accenture

Singapura

eCitizen

PORTAL INTEGRADO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS

Accenture

Singapura

eCitizen

PORTAL INTEGRADO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS

Accenture

Singapura

eCitizen

PORTAL INTEGRADO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS

Accenture

Singapura

eCitizen

PORTAL INTEGRADO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS

Accenture

Singapura

eCitizen

PORTAL INTEGRADO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS

Accenture

Singapura

eCitizen

PORTAL INTEGRADO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS

Accenture

Singapura

Grupo

Categoria

Página

eCitizen

PORTAL INTEGRADO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS

Accenture

Singapura

eCitizen

PORTAL INTEGRADO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS

Accenture

Singapura

ELACT

GESTÃO ELECTRÓNICA DE PROCESSOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Unisys

Áustria

Electronic Courts

TRIBUNAIS ELECTRÓNICOS

Accenture

EUA

e-Mirsal

PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE SUPORTE ÀS OPERAÇÕES ALFANDEGÁRIAS

Microsoft

Emiratos

e-procurement Hub

Cgey

Reino Unido

Microsoft

Alemanha

G2B

09

76

Microsoft

Alemanha

G2C

15

76

FHHinfoNET

APROVISIONAMENTO ELECTRÓNICO NO SECTOR PÚBLICO
PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SUPORTE À
ADMINISTRAÇÃO DE MUNICÍPIOS
PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SUPORTE À
ADMINISTRAÇÃO DE MUNICÍPIOS
PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SUPORTE À
ADMINISTRAÇÃO DE MUNICÍPIOS

G2C
G2C
G2C
G2C
G2C
G2C
G2C
G2C
G2C
G2C
G2G
G2C
G2B
G2B

Microsoft

Alemanha

Gateway.Gov

PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE AUTENTICAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Microsoft

Reino Unido

Gateway.Gov

PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE AUTENTICAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Microsoft

Reino Unido

Gateway.Gov

PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE AUTENTICAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
PLATAFORMA WIRELESS PARA GESTÃO HOSPITALAR

Microsoft

Reino Unido

Microsoft

Itália

G2G
G2B
G2C
G2G
G2B
G2C
G2B
G2C
G2C
G2B
G2C
G2C
G2C
G2B
G2B
G2C
G2G
G2G

01
09
15
01
09
15
09
04
10
09
02
14
15
07
09
15
01
01

76
78
78
78
80
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
98
98
100

FHHinfoNET
FHHinfoNET

Gemelli
Gemelli

PLATAFORMA WIRELESS PARA GESTÃO HOSPITALAR

Microsoft

Itália

Gizaia

CENTRO ONLINE DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA E INVESTIMENTO

Microsoft

Egipto

GMPC

CARTÃO ELECTRÓNICO DE ACESSO A SERVIÇOS PÚBLICOS

Unisys

Malásia

Griffith

SERVIÇOS UNIVERSITÁRIOS INTEGRADOS E AUTOMATIZADOS

Accenture

Austrália

GSA

INTEGRAÇÃO DE BASES DE DADOS ENTRE ORGANISMOS PÚBLICOS

Deloitte Consulting

EUA

IDWD

GESTÃO ELECTRÓNICA DO MERCADO DE EMPREGO

Deloitte Consulting

EUA

IEC

Accenture

África do Sul

Informs

PLATAFORMA TECNOLÓFICA DE SUPORTE AO PROCESSO ELEITORAL
CENTRO DE FORMULÁRIOS ONLINE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Microsoft

Líbano

InfoShop
Infoville

CENTRO TELEFÓNICO DE INFORMAÇÃO AO PÚBLICO
COMUNIDADE VIRTUAL

IBM
Oracle

Reino Unido
Espanha

Infoville

COMUNIDADE VIRTUAL

Oracle

Espanha

Infoville

COMUNIDADE VIRTUAL

Oracle

Espanha

JNET

GESTÃO E PARTILHA ELETRÓNICA DE INFORMAÇÃO CRIMINAL

KPMG

EUA
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04
05
06
07
08
09
10
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01
17
06
08

66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
68
70
72
74

Mudar a máquina
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

COLECTÂNEA DE MELHORES PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE
DESENVOLVIMENTO INTERNACIONAIS
Código de Projecto

Descrição do Projecto

Empresa

País

JUSTIÇA

GESTÃO ELECTRÓNICA DE PROCESSOS NOS TRIBUNAIS

IBM

Áustria

KansasJobLink

Accenture

EUA

Keiju

GESTÃO ELECTRÓNICA INTEGRADA DO MERCADO DE EMPREGO E APOIO SOCIAL
CENTRO ONLINE DE RECOLHA E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO RODOVIÁRIA

Microsoft

Finlândia

Live+

DEBATES PARLAMENTARES ONLINE

Microsoft

Suíça

Mass.Gov

PORTAL INTEGRADO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS

Deloitte Consulting

EUA

Mass.Gov

PORTAL INTEGRADO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS

Deloitte Consulting

EUA

michigan.gov

PORTAL INTEGRADO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS

IBM

EUA

michigan.gov

PORTAL INTEGRADO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS

IBM

EUA

MULTAS

PAGAMENTO ELECTRÓNICO DE MULTAS

Accenture

Austrália

mycalifornia.com

PORTAL INTEGRADO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS

Deloitte Consulting

EUA

mycalifornia.com

Deloitte Consulting

EUA

NationalDietLibrary

PORTAL INTEGRADO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS
BIBLIOTECA ONLINE DO PARLAMENTO

Accenture

Japão

NC@YourService

PORTAL INTEGRADO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS

Accenture

EUA

NC @ YourService

PORTAL INTEGRADO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS

Accenture

EUA

NC@YourService

PORTAL INTEGRADO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS

Accenture

EUA

NC@YourService

PORTAL INTEGRADO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS

Accenture

EUA

NC@YourService

PORTAL INTEGRADO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS

Accenture

EUA

NC@YourService

PORTAL INTEGRADO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS

Accenture

EUA

NC@YourService

PORTAL INTEGRADO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS

Accenture

EUA

NC@YourService

PORTAL INTEGRADO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS

Accenture

EUA

NC@YourService

PORTAL INTEGRADO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS

Accenture

EUA

NC@YourService

PORTAL INTEGRADO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS

Accenture

EUA

Open.Gov

GESTÃO E PARTILHA ELECTRÓNICA DE CONHECIMENTO ENTRE ORGANISMOS PÚBLICOS

IBM

Reino Unido

Open.Gov

GESTÃO E PARTILHA ELECTRÓNICA DE CONHECIMENTO ENTRE ORGANISMOS PÚBLICOS

IBM

Reino Unido

Ottawa

PORTAL INTEGRADO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS

Deloitte Consulting

EUA

Ottawa
Pais solteiros
desempregados

PORTAL INTEGRADO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS

Deloitte Consulting

EUA

PRESTAÇÃO INTEGRADA DE SERVIÇOS PÚBLICOS A SEGMENTOS DA POPULAÇÃO
CENTRO ONLINE DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA

Accenture

Reino Unido

PAL

Unisys

Nova Zelândia

PIH

GESTÃO ELECTRÓNICA DE FUNDOS DE APOIO À HABITAÇÃO

Accenture

EUA

PIH

GESTÃO ELECTRÓNICA DE FUNDOS DE APOIO À HABITAÇÃO

Accenture

EUA

Plymouth

GESTÃO E PARTILHA ELECTRÓNICA DE CONHECIMENTO

Microsoft

Reino Unido

Plymouth

GESTÃO E PARTILHA ELECTRÓNICA DE CONHECIMENTO

Microsoft

Reino Unido

Polfed
PrincAst

SISTEMA DE RECONHECIMENTO FACIAL E ARQUIVO DIGITAL DA POLÍCIA
PLATAFORMA TECNOLÓGICA MULTICANAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Microsoft
IBM

Bélgica
Espanha
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Código de Projecto

Descrição do Projecto

Empresa

País

PrincAst

PLATAFORMA TECNOLÓGICA MULTICANAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

IBM

Espanha

PrincAst

PLATAFORMA TECNOLÓGICA MULTICANAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

IBM

Espanha

PrincAst

PLATAFORMA TECNOLÓGICA MULTICANAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

IBM

Espanha

PrincAst

PLATAFORMA TECNOLÓGICA MULTICANAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

IBM

Espanha

PrincAst

PLATAFORMA TECNOLÓGICA MULTICANAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

IBM

Espanha

PrincAst

PLATAFORMA TECNOLÓGICA MULTICANAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

IBM

Espanha

PrincAst

PLATAFORMA TECNOLÓGICA MULTICANAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

IBM

Espanha

PrincAst

PLATAFORMA TECNOLÓGICA MULTICANAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

IBM

Espanha

PrincAst

PLATAFORMA TECNOLÓGICA MULTICANAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

IBM

Espanha

PrincAst

PLATAFORMA TECNOLÓGICA MULTICANAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

IBM

Espanha

PrincAst

PLATAFORMA TECNOLÓGICA MULTICANAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

IBM

Espanha

PrincAst

PLATAFORMA TECNOLÓGICA MULTICANAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

IBM

Espanha

Reach

PLATAFORMA TECNOLÓGICA INTEGRADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Cgey

Irlanda

REACH

PLATAFORMA TECNOLÓGICA INTEGRADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Cgey

Irlanda

REACH

Cgey

Irlanda

ROS

PLATAFORMA TECNOLÓGICA INTEGRADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ADMINISTRAÇÃO FISCAL ONLINE

Accenture

Irlanda

ROS

ADMINISTRAÇÃO FISCAL ONLINE

Accenture

Irlanda

Salzburgo

PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE SUPORTE À GESTÃO CENTRAL E LOCAL DE PROCESSOS

Unisys

Áustria

Salzburgo

PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE SUPORTE À GESTÃO CENTRAL E LOCAL DE PROCESSOS

Unisys

Áustria

Schoolsforschools

APROVISIONAMENTO DAS ESCOLAS VIA INTERNET

Accenture

Reino Unido

Sienastore

PLATAFORMA DE COMÉRCIO ELECTRÓNICO PARA AGENTES LOCAIS DE MUNICÍPIOS

Microsoft

Itália

Sienastore
TASS

PLATAFORMA DE COMÉRCIO ELECTRÓNICO PARA AGENTES LOCAIS DE MUNICÍPIOS
CARTÃO ELECTRÓNICO DE ACESSO A SERVIÇOS PÚBLICOS

Microsoft
Accenture

Itália
Espanha

TexasOnLine

PORTAL INTEGRADO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS

KPMG

EUA

TexasOnLine
Turismo

PORTAL INTEGRADO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS
PORTAL DE PROMOÇÃO DO SECTOR DO TURISMO

KPMG
Microsoft

EUA
Espanha

Turismo

PORTAL DE PROMOÇÃO DO SECTOR DO TURISMO

Microsoft

Espanha

Urna Electrónica

PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE SUPORTE AO PROCESSO ELEITORAL

Unisys

Brasil

Voto Electrónico

PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE SUPORTE AO PROCESSO ELEITORAL

KPMG

Austrália

VSAM

SISTEMA ELECTRÓNICO DE AVALIAÇÃO NAS ESCOLAS

IBM

Austrália
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ACOL
PLATAFORMA INTEGRADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Tipo de Projecto
(grupo | categoria)
G2B
07
G2C
04 | 05
País | Local

Promotores
Modelo de financiamento
Entidades envolvidas

Internet

Canadá

Nova Scotia, New Brunswick,
Prince Edward Island and
Newfoundland
Províncias de Nova Scotia, New Brunswick, Prince
Edward Island and Newfoundland
Público e privado
Governo de cada uma das quarto províncias;
outras entidades privadas
Unisys
www.acol.ca;
www.gov.ns.ca/snsmr/nsbr
www.gov.ns.ca/snsmr/online.stm

Descrição
Infra-estrutura tecnológica que permite o acesso e transacções, entre o Público e
várias entidades provinciais, isto é: um serviço electrónico economicamente viável
para as organizações, pessoas e empresas, que lidam com os governos das quatro
regiões canadenses.
Registo empresarial, informação de propriedades rústicas, registos de propriedade,
livretes de automóveis e registos pessoais constituem as áreas implementadas na
plataforma desenvolvida, assegurando a privacidade dos dados pessoais.
ACOL – Atlantic Canada On-line é o nome deste projecto destinado a capitalizar a
disponibilidade de informação do Governo, identificando e desenvolvendo
oportunidades de mercado para produtos, serviços públicos de valor acrescentado e
novos meios de obtenção de fundos.
Benefícios
Pesquisa e acesso rápido à informação
Melhoria do serviço aos constituintes com custos reduzidos
Oportunidade de geração de novos rendimentos e contribuição para o
desenvolvimento electrónico do tecido empresarial
A entrada de novas entidades na plataforma fica assim facilitada pela infra-estrutura
tecnológica já existente e testada
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Áreas
Agrupamento de cidades
limítrofes, regiões
autónomas, comissões
de coordenação, entre
outros agrupamentos de
entidades Públicas com
oferta complementar (em
relação às empresas e
cidadãos)

Aplicabilidade em Portugal
Razões
Promover o desenvolvimento simplificando a interface
com o tecido económico da região.
Procura de novos fundos de financiamento – fazendo
render a informação das suas bases de dados – para
as entidades Públicas envolvidas.
Criação de plataformas de e-Government e de ecommerce cooperativas.
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Acquisti
APROVISIONAMENTO ELECTRÓNICO NA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Tipo de Projecto
(grupo | categoria)
G2B
08
País | Local
Promotores
Modelo de financiamento
Entidades envolvidas
Internet

Itália
Roma
Italy Central Government
Público
Italy Central Government
IBM Consulting and Technology Divisions
http://acquisti.tesoro.it/

Descrição
Criação de uma infra-estrutura de e-Government comum aos departamentos do
Governo central com o objectivo de racionalizar os processos de aquisições públicas.
A abordagem seguida teve como base a definição de uma nova estratégia para os
processos de compras, assente na análise e redefinição dos processos internos
associados às compras de cada departamento da administração central, criando um
modelo inovador de e-procurement para toda a administração central.
O modelo permitiu definir e implementar um conjunto alargado de funcionalidades, de
que se destacam: a disponibilidade de catálogos electrónicos online, com informação
detalhada e actualizada mensalmente; a realização de leilões em tempo real,
disponível para um conjunto de áreas previamente seleccionadas; a definição e
implementação de marketplaces específicos por área de produto ou bem a adquirir; e
a disponibilidade de licitação, em tempo real, automatizando toda a cadeia de
processamento e criação e tratamento dos processos de encomenda, em back-office.

Benefícios
Redução de custos, consideráveis economias de escala nos processos de aquisição
Simplificação dos processos de compras, assegurando a transparência e
uniformização nos procedimentos
O sucesso deste modelo permitiu estender esta prática às Administrações regionais e
locais
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Aplicabilidade em Portugal
Áreas
Ministérios –
Cross

Razões
Iniciativa de carácter abrangente à totalidade dos Ministérios e
serviços dependentes. A possível aplicabilidade deste projecto em
Portugal passa por repensar e redefinir o modelo de compras da
Administração Central, evoluindo para a centralização e
uniformização de procedimentos.
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Administration2000
PLATAFORMA TECNOLÓGICA INTEGRADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PÚBLICOS
Tipo de Projecto
(grupo | categoria)
G2B
07
G2C
05 | 11
G2G
01
País | Local
Promotores
Modelo de financiamento
Entidades envolvidas
Internet

Alemanha
Schleswig-Holstein
Estado de Schleswig-Holstein
Público
Estado de Schleswig-Holstein
Microsoft
www.dzsh.de

Descrição
O projecto Administration 2000 estabeleceu procedimentos organizacionais conjuntos
para cinco regiões, operando numa única Intranet. Qualquer funcionário de uma das
regiões em causa pode alterar moradas, registos de veículo, bem como emitir uma
licença de construção.
Com esta solução os registos são concentrados apenas num único local, podendo ser
acedidos por funcionários autorizados.
Os pedidos solicitados por outras entidades são respondidos de acordo com as
regras estipuladas (tradução de ficheiros, gravação de alterações em base de dados
ou interacção com aplicações específicas).
Benefícios
Deixam de existir dificuldades na partilha e na disponibilização de informação entre as
organizações envolvidas
Simplificação dos procedimentos e dos processos de workflow entre as várias
organizações
Diminuição do trabalho, bem como redução do número de visitas dos munícipes aos
organismos
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Aplicabilidade em Portugal
Áreas
Associação de
municípios e
áreas
metropolitanas

Razões
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AEAT
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA ONLINE
Tipo de Projecto
(grupo | categoria)
G2C
01
País | Local
Promotores
Modelo de financiamento
Entidades envolvidas
Internet

Espanha
Spain Central Government/Agencia Estatal de
Administracion Tributaria
Público
Agencia Estatal de Administracion Tributaria
IBM
http://www.aeat.es/

Descrição
Criação de uma infra-estrutura de e-Government orientada para o cidadão, com
acesso disponível 24 horas por dia, com o objectivo de tornar simples, acessível e
eficaz, a troca e partilha de informação relativa a impostos entre o departamento de
taxas e os cidadãos.
O projecto integra as seguintes funcionalidades: informação normativa e legislação
vigente, contacto com a agência tributária, calendário temático do contribuinte,
declaração de impostos e transacções personalizadas (de acordo com o perfil
contributivo do cidadão), informação tributária, modelos tributários, tributação de não
residentes, programas de ajuda, resoluções de disputas tributárias e departamento de
Alfândegas.
Benefícios
Melhoria da qualidade da resposta, portanto, melhoria do serviço ao cidadão
Assegurar uma resposta diária de 10 mil a 200 mil transacções
Redução significativa do trabalho manual, do tempo de execução e de trabalho extra
e, consequentemente, dos custos directos e indirectos
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Aplicabilidade em Portugal
Áreas
Ministério
das
Finanças

Razões
A aplicabilidade deste projecto deve ser enquadrada na necessidade
de expandir os serviços actualmente disponíveis na Direcção-Geral
de Contribuições e Impostos, evoluindo e complementando a
componente de interacção transaccional.
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BSC
LICENCIAMENTO ELECTRÓNICO PARA EMPRESAS
Tipo de Projecto
(grupo | categoria)
G2B
07
País | Local
Promotores
Modelo de financiamento
Entidades envolvidas
Internet

Bélgica
Flandres
Ministério da Comunidade Flamenga
Público
Ministério da Comunidade Flamenga
Accenture
www.ondernemen.vlaanderen.be

Descrição
A solução proposta - Business Service Center (BSC) – destina-se a orientar os
potenciais investidores através dos diferentes departamentos governamentais,
ajudando-os a preencher as várias requisições necessárias e proporciona uma
melhor interacção entre o Governo e os operadores económicos, a simplificação dos
processos associados ao investimento e à promoção do desenvolvimento da região.
A construção do site do BSC implicou o redesenho das licenças e dos procedimentos
que as empresas têm de efectuar para investir, por exemplo, em áreas ligadas à
construção civil, incluindo licenças de construção e de impacto ambiental.
Esta solução permitiu às empresas disporem de um ponto de acesso único para
solicitar licenças, consultar o estado dos seus processos e actualizarem a informação
relativa aos seus processos.
Benefícios
Maior celeridade dos procedimentos orientados para o licenciamento o que encoraja
potenciais investidores a investir na região
Aumento da transparência e uniformidade dos processos, com a consequente
redução do tempo que decorre até à sua conclusão
Maior orientação dos serviços para as empresas, promovendo a integração e
interacção, bem como o seu ajustamento ao perfil de cada empresa
Disponibilização de toda a informação necessária a um processo de licenciamento
num único sítio – one stop, one shop
Redução dos custos com o papel e com o processamento da informação
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Aplicabilidade em Portugal
Áreas
Administração
central, regional,
local e no apoio ao
investimento

Razões
Trata-se de uma resposta articulada às necessidades dos
investidores, encontrando aplicação em Portugal em
diversos níveis da Administração, na captação e promoção
do investimento – central, regional e local – e promovendo
a cooperação das suas múltiplas áreas de intervenção:
registos, licenciamentos, apoio financeiro, impostos, etc.
Constitui um possível quadro referencial de evolução,
articulando e complementando as iniciativas em curso,
nomeadamente dos centros de formalidades de empresas,
do Programa Operacional de Economia, do ICEP, das
autarquias locais, etc.
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CAL-Buy
APROVISIONAMENTO ELECTRÓNICO NA ADMINISTRAÇÃO
Tipo de Projecto
(grupo | categoria)
G2B
08
País | Local
Promotores
Modelo de financiamento
Entidades envolvidas
Internet

Estados Unidos da
Califórnia
América
California Department of General Services
Público
California Department of General Services
Accenture
www.pd.dgs.ca.gov/calbuy/default.htm

Descrição
Inicialmente foi lançado um projecto para a gestão da rede de aprovisionamento
estadual – a California Statewide Procurement Network (CSPN). Um ano mais tarde
passou a designar-se CAL-Buy, o seu âmbito foi reduzido a três organismos, mas
mantiveram-se os objectivos iniciais de dotar os restantes serviços de capacidades de
e-commerce.
A concepção e o desenvolvimento de um portal com um front-end baseado na Web
permitiram a gestão electrónica do aprovisionamento de bens e serviços. Foram
prestados serviços de integração, reutilizando as melhores práticas existentes no
mercado em soluções similares.
Uma parte do sistema de aprovisionamento existente foi substituído, tendo sido
estabelecidos os alicerces para o futuro em termos de e-Government.
Benefícios
Flexibilização da interacção entre os serviços da Administração Pública e os
fornecedores privados
Aumento das capacidades de suporte à decisão, através da produção de relatórios
Melhoria do nível de qualidade na prestação dos serviços
Diminuição da burocracia associada aos serviços
Orientação dos funcionários para tarefas menos rotineiras e mais vocacionadas para
as necessidades dos cidadãos
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Aplicabilidade em Portugal
Áreas
Aprovisionamento
público

Razões
Este caso representa a adopção pela Administração
Pública de uma plataforma própria de aprovisionamento
electrónico, disponibilizando, por esta via, aos organismos
públicos os instrumentos necessários à aquisição de bens.
Tratando-se
de
uma
solução
transversal
de
aprovisionamento público, a sua aplicação em Portugal
encontra expressão na esfera de actuação da DirecçãoGeral do Património.
A aplicabilidade desta solução poderá ser extensível à
criação de soluções de natureza vertical, incidindo em
áreas como a Saúde, a Defesa, a Educação ou em outras
áreas governativas, se o respectivo volume e especificidade
justificarem uma solução própria.
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CAT365
SISTEMA DE RECOLHECIMENTO FACIAL E ARQUIVO DIGITAL DA POLÍCIA
Tipo de Projecto
(grupo | categoria)
G2C
15
País | Local
Promotores
Modelo de financiamento
Entidades envolvidas

Internet

Espanha
Catalunha
Generalitat de Catalunya
Público
Generalitat de Catalunya ; Avanade ; Siebel ; TSystems
Accenture; Microsoft
http://www.cat365.net/

Descrição
Com o lançamento da iniciativa Catalunian Open Administration (AOC), o Governo
alterou, fundamentalmente, estruturas e práticas tradicionais. Os serviços públicos
são assim apresentados aos cidadãos de uma maneira mais conveniente, em
contraste com o passado.
Para o efeito, foi criada uma empresa publica denominada .CAT, cujos accionistas
são o Governo da Catalunha e cerca de 800 autoridades locais. A firma não cria
serviços, estes continuam a ser da responsabilidade dos ministérios e dos municípios,
apenas gera sinergias entre as áreas públicas, disponibilizando-as aos cidadãos e
empresários.
A .CAT fornece 200 serviços, informação e transacções a todos os níveis. Suporta
múltiplos e diferentes canais, de onde se evidenciam a TV interactiva, o portal Web, o
call center e o serviço móvel.
Os cidadão podem ligar-se à .CAT e, com alguns cliques, aceder a diversos serviços
que vão desde a saúde, serviços sociais, alojamento, educação, emprego, cuidados
infantis, transportes, agricultura, registos ou mesmo pagamentos. Enquanto isto, a
.CAT trabalha com os departamentos governamentais para estabelecer prioridades
nos serviços a colocar online.

Benefícios
Simplificação das relações entre cidadãos e Governo, criando novos canais e
interligando vários canais e procedimentos
Conhecimento do que está certo ou errado no relacionamento do Governo com os
cidadãos
Medição e conhecimento, através do fornecimento de indicadores, da qualidade do
serviço e dos cidadãos e empresas a quem o serviço é prestado
Transferência dos serviços dos corredores governamentais para uma comunidade
mais vasta

APDSI – Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação

42 / 172

Mudar a máquina
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

COLECTÂNEA DE MELHORES PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE
DESENVOLVIMENTO INTERNACIONAIS

Aplicabilidade em Portugal
Áreas
Administração
Central,
Regional e
Local

Razões
Embora tratando-se de uma iniciativa promovida por um governo
regional, a sua aplicação em Portugal poderá ser equacionada
quer ao nível das regiões autónomas da Madeira e dos Açores,
quer ao nível da administração central e autarquias locais.
Destaca-se, neste caso, a visão estratégica e as medidas
estruturais que precederam a disponibilização dos mais diversos
e variados serviços - a implementação da plataforma tecnológica,
o desenvolvimento da certificação digital e a concepção do cartão
único de acesso aos serviços regionais – as quais constituirão
certamente um factor de sucesso.
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CCSS
GESTÃO ELECTRÓNICA DE CONTRIBUIÇÕES E BENEFÍCIOS
Tipo de Projecto
(grupo | categoria)
G2B
01
G2C
03
País | Local
Promotores
Modelo de financiamento
Entidades envolvidas
Internet

Costa Rica
Caja Costariquense de Seguro Social
Público
Caja Costariquense de Seguro Social
Accenture
www.info.ccss.as.cr

Descrição
O programa de redefinição dos processos internos e da arquitectura dos sistemas de
informação, concebido a partir do desenvolvimento de novos sistemas para a gestão
de contribuições e de benefícios contribuiu para a resolução do problema da
sustentabilidade financeira do sistema público de segurança social, decorrente do
envelhecimento da população e dos fluxos migratórios.
O sistema proporciona às empresas e aos trabalhadores independentes o envio,
através da Internet, de informação sobre vencimentos.
Assim, foram redefinidas as arquitecturas de sistemas de informação e de processos,
agora completamente ajustadas às novas necessidades da Segurança Social.
Benefícios
Aumento da colecta e redução da dívida fiscal, sem que tenha sido necessário
exercer pressão sobre todos os contribuintes (seleccionando apenas os contribuintes
não cumpridores)
Redução da duração do ciclo dos pagamentos, através da antecipação do envio das
notificações aos contribuintes
Melhoria na qualidade da informação prestada aos trabalhadores dependentes sobre
as respectivas retenções efectuadas pela entidade empregadora
Desburocratização dos processos internos, com um consequente aumento da
qualidade do serviço prestado aos contribuintes
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Aplicabilidade em Portugal
Áreas
Segurança
Social

Razões
O presente caso encontra aplicação directa nos desenvolvimentos
em curso no domínio da Segurança Social, podendo fornecer
eventuais orientações de evolução, por exemplo, na actualização da
situação contributiva por parte dos trabalhadores independentes ou
na possibilidade de associação do processo declarativo das
empresas a um feedback automático aos respectivos
colaboradores.
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CentreLink
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS ATRAVÉS DE MÚLTIPLOS CANAIS
Tipo de Projecto
(grupo | categoria)
G2C
15
País | Local
Promotores
Modelo de financiamento
Entidades envolvidas
Internet

Austrália
Australian Government
Público
Governo australiano
Accenture
www.centrelink.gov.au

Descrição
O portal Centrelink foi criado como parte integrante das reformas no sector público
levadas a cabo pelo governo central australiano, com o objectivo de disponibilizar aos
cidadãos serviços de qualidade, de uma forma eficiente e articulada.
Desenvolveu-se um sistema capaz de disponibilizar múltiplos serviços públicos com
suporte electrónico, minimizando os custos e permitindo, aos cidadãos, o acesso
online à Administração Pública, através do canal da sua preferência, incluindo call
centers e a Internet.
A concepção do portal partiu de dois projectos: a concepção e implementação da
arquitectura de suporte aos serviços online, para proporcionar aos cidadãos uma
ampla gama de serviços, através de múltiplos canais de interacção; a actualização da
infra-estrutura da rede de call centers e a integração entre a tecnologia baseada na
Web e os sistemas mainframe dos diferentes organismos envolvidos.

Benefícios
Melhora o acesso à informação por parte dos cidadãos
Elimina as principais barreiras à comunicação entre os cidadãos e o Governo
Oferece novos canais de acesso podendo os cidadãos, por exemplo, iniciar um
processo na Internet e dar-lhe continuidade mais tarde, através do telefone ou noutros
postos de atendimento
Uniformiza e integra as tecnologias e os serviços, reduzindo os custos associados à
manutenção e facilitando a criação de novos serviços pelos mais diversos
departamentos
Reduz a complexidade dos serviços porque racionaliza a estrutura da organização e
os processos
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Aplicabilidade em Portugal
Áreas
Administração
Central, Regional
e Local

Razões
O presente caso sugere a constituição em Portugal de um
portal transversal para a prestação de serviços públicos,
integrando numa única interface serviços disponibilizados por
múltiplos organismos.
Apresenta como aspecto diferenciador a constituição e
articulação de múltiplos canais de acesso aos serviços
disponibilizados, permitindo a opção pelo contacto presencial,
telefónico e via Internet (em momentos diferentes e ao longo
do mesmo processo), bem como a integração destes e os
diversos sistemas de informação dos organismos aderentes.
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ComprasNet
APROVISIONAMENTO ELECTRÓNICO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL
Tipo de Projecto
(grupo | categoria)
G2B
08
País | Local
Promotores
Modelo de financiamento
Entidades envolvidas

Internet

Brasil
Governo Federal do Brasil
Público e privado
Governo Federal do Brasil; SERPRO
(Departamento de IT do Governo); Vesta
Technologies
Unisys
www.comprasnet.gov.br ;
www.unisys.com.br/news/imprensa/108.htm

Descrição
ComprasNet é um portal de compras (e-procurement) do Governo Federal brasileiro
no qual é possível: concentrar os dados de fornecedores, compradores e das equipas
de apoio; criar lotes; configurar a modalidade e tipo de licitação; efectuar propostas e
lances; abrir propostas seladas e seleccionar fornecedores para a fase de lances
(pregão electrónico); fazer o acompanhamento dos pregões em curso; criar fóruns
para troca de mensagens com os fornecedores; gravar numa acta electrónica todo o
processo de pregão; terminar a licitação e homologar o vencedor.
As compras podem ser efectuadas por pregão electrónico (leilão), dispensando a
licitação, por convite ou tomada de preços.
Benefícios
Facilita os processos de compras do Estado diminuindo as tarefas administrativas
manuais
Permite rapidez, transparência, controlo e agilidade nos processos de compra
Reduz o custo de processamento de compras, bem como dos preços das
mercadorias, melhorando o controlo dos gastos públicos e promovendo a
transparência pela divulgação automática dos processos de oferta registados em acta
electrónica
Optimiza os processos de suprimentos e logística, obtendo melhores preços na
aquisição de bens e serviços e agilidade nos processos
Gera novas oportunidades de receitas por oferta de serviços associados ao
funcionamento do portal: relatórios, alertas, newsletters
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Aplicabilidade em Portugal
Áreas
Compras do Estado
(tipicamente Central
de Compras)

Razões
Facilitar o processo de compras e reduzir custos.
Estimular o processo de e-procurement no país.
Houve avanços em Portugal nesta área estando, no
entanto, longe de uma meta possível a curto/ e médio
prazo.
A implementação de um sistema de e-procurement, em
Portugal, será um factor muito positivo para o incremento
da digitalização dos processos da Administração Pública e
para os mercados das Tecnologias de Informação em
geral.
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Customer 1st
CENTRO DE ATENDIMENTO TELEFÓNICO AOS CIDADÃOS
Tipo de Projecto
(grupo | categoria)
G2C
01 | 15
País | Local
Promotores
Modelo de financiamento
Entidades envolvidas

Reino Unido
Escócia
East Renfrewshire Council
Público
East Renfrewshire Council;
Oracle Corporation

Internet

Descrição
O objectivo do East Renfrewshire Council, na Escócia, foi a criação de um serviço
acessível 24 horas, sete dias por semana aos cidadãos do concelho para servir 89 mil
potenciais clientes usando um único centro de contacto.
O Customer First permite o acesso a serviços de reparações, pagamento de
impostos, trabalho social, etc.
Benefícios
Redução de custos
Simplificação do relacionamento entre o cidadão e a Administração Pública
Criação de uma cultura de serviço ao cidadão na Administração Pública
Criação de um único ponto de entrada
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Aplicabilidade em Portugal
Áreas
Administração Local
ou Central

Razões
Esta iniciativa serve como exemplo para grandes
projectos na área de compras, como uma central de
compras para o Estado.
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DBPR
SUPORTE TECNOLÓGICO À GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO
LICENCIAMENTO PROFISSIONAL
Tipo de Projecto
(grupo | categoria)
G2B
07
País | Local
Promotores
Modelo de financiamento
Entidades envolvidas

Internet

Estados Unidos da
Florida
América
Florida Department of Business and Professional
Regulation (DBPR)
Público
Florida Department of Business and Professional
Regulation
Accenture
www.state.fl.us/dbpr

Descrição
O Department of Business and Professional Regulation (DBPR) tem por missão
regular a actividade profissional dos cidadãos e das empresas e assegurar a
qualidade dos serviços de saúde, dos seguros e da assistência social, entre outros,
na Florida.
Para pôr em prática a nova abordagem e os novos processos no que respeita ao
modelo de gestão de relacionamento com os utentes, foi concebido um portal a fim
de disponibilizar serviços online aos organismos licenciados e aos cidadãos em geral.
Além disso, foi desenvolvida uma infra-estrutura de CRM, abrangente e integrada, de
modo a optimizar a eficiência dos novos processos e a proporcionar canais de
interacção alternativos, tais como self-service telefónico baseado em reconhecimento
interactivo de voz (IVR) e respostas automáticas via e-mail.
Dotou-se também o sistema com comunicações web enabled e mecanismos de
gestão e publicação de conteúdos, e com múltiplas capacidades de mobile
commerce, incluindo laptops e dispositivos PDA, para possibilitar aos agentes
fiscalizadores o desempenho da sua actividade de um modo mais eficiente e
produtivo.
Benefícios
Utilização do site, pelos cidadãos, para pesquisarem as entidades e os profissionais
por nome, cidade, número e tipo de licença
Utilização do site, pelas empresas e profissionais, para estabelecer uma conta
pessoal com a Administração Estadual, renovar licenças, efectuar pagamentos,
adicionar ou alterar informação demográfica e obter informação actualizada sobre um
determinado sector de actividade
Redução dos custos operacionais e dos erros operativos decorrentes do facto de os
processos de licenciamento serem essencialmente manuais e, por conseguinte,
sujeitos a falhas, bem como da inexistência de controlos eficazes e de mecanismos
objectivos de avaliação
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Aplicabilidade em Portugal
Áreas
Entidades
reguladoras

Razões
Este caso ilustra uma resposta integrada às necessidades dos
cidadãos na obtenção de informações profissionais sobre os
múltiplos prestadores de serviços individuais ou colectivos com
que interagem, bem como a essas mesmas entidades na gestão
da sua relação com a Administração Pública.
Em Portugal, não estando as competências de regulação das
diversas actividades económicas centralizadas numa única
entidade, a aplicação desta solução implica a articulação
(progressiva) de diversas entidades reguladoras – actividades
industriais, comerciais e turísticas, utilização de marcas e
patentes, prestação de serviços de saúde, mediação de seguros,
assistência social, serviços jurídicos, transportes, etc.
O presente caso apresenta como factores de sucesso o
investimento realizado na disponibilização e gestão de canais
alternativos, bem como dos instrumentos criados para apoio à
fiscalização.
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DECS
PLATAFORMA DE COMÉRCIO ELECTRÓNICO NO SECTOR DA DEFESA
Tipo de Projecto
(grupo | categoria)
G2B
08
País | Local
Promotores
Modelo de financiamento
Entidades envolvidas

Internet

Reino Unido
UK MoD (Ministry of Defence)
CGEY Cap Gemini Ernst & Young
Parceria público-privado
Ministry of Defense (MoD); Defense Logisticas
Organization; diversos fornecedores
Cap Gemini Ernst & Young
www.d2btrade.com/home/home.asp

Descrição
O DECS (Defence e-Comerce System) é uma plataforma e portal únicos, destinado
às comunicações com o Ministry of Defense (MoD), disponibilizando um sistema de
aprovisionamento para inventário e utilização directa, catálogos, ambientes de
trabalho partilhado/colaborativo (SWE) e garantia de visibilidade e transparência ao
longo de toda a cadeia de aprovisionamento.
O DECS serve também de elemento de incorporação da transformação de negócio
do MoD na Solução de Gestão dos Armazéns da Defesa (DSMS), no Processo
Encomenda-a-Pagamento (P2P), na Organização de Aprovisionamento Non-Project
(NPPO), na cadeia de suporte ágil e na Visibilidade em Trânsito (ITV).
Esta infra-estrutura, que constitui uma Trusted Third Party, suportará ainda os futuros
serviços de e-business.

Benefícios
Organizações, pessoas e sistemas passam a poder comunicar entre si com eficácia,
de modo seguro e eficiente
Redução de 20 por cento na despesa anual
Deslocação de 172 sistemas de tecnologia de informação para um só ambiente,
resultando numa interface única para todo o aprovisionamento e compras
Condução de negócio sem utilizar papel
Aceleração do processo encomenda e pagamento
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Aplicabilidade em Portugal
Áreas
Defesa –
Ministério
Global –
Adm.Pública

Razões
Optimização de funções de Procurement com possibilidades de
alargamento progressivo a outras áreas de operações, resultando
na criação de uma comunidade, de parceiros próximos, agilizando
e potenciando os negócios entre si e permitindo a todos os
participantes o apuramento de importantes ganhos de
racionalização, eficiência e economia.
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Denmark.dk
PORTAL INFORMATIVO GLOBAL
Tipo de Projecto
(grupo | categoria)
G2C
País | Local
Promotores
Modelo de financiamento
Entidades envolvidas

Internet

15

Dinamarca
Governo Dinamarquês
Público
Governo dinamarquês; Agência de estatísticas
Statisttics Denmark; Gyldendal Encyclopedia
Oracle Corporation
www.denmark.dk

Descrição
Criação de um portal que reuniu a informação dispersa por mais de 12 locais,
anteriormente sem contacto entre si.
Integrando conteúdos em inglês, alemão, espanhol, e francês, o portal foi desenhado
para responder, 24 horas por dia, às solicitações de jornalistas, empresários, turistas
e cidadãos em geral, que tenham necessidade ou interesse em informação sobre o
país Dinamarca.
A informação disponível inclui assuntos políticos, pesquisa de empregos, impostos,
habitação, actividades culturais e informação sobre como montar um negócio no país.
Benefícios
A informação passa a estar centralizada e a permitir um acesso fácil
O tempo de resposta foi reduzido
Os conteúdos passam a estar disponíveis automaticamente
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Áreas
Governo,
Câmaras
Municipais

Aplicabilidade em Portugal
Razões
Centralizar num só portal a informação sobre o país.
Tornar mais simples o acesso à informação, por parte dos
interessados, sejam eles cidadãos nacionais ou estrangeiros.
Automatizar a actualização de conteúdos, alimentado o portal
com notícias e outras informações relevantes e actuais.
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DoDeMALL
APROVISIONAMENTO ELCTRÓNICO CENTRALIZADO NO SECTOR DA
DEFESA
Tipo de Projecto
(grupo | categoria)
G2B
08
País | Local
Promotores
Modelo de financiamento
Entidades envolvidas

Internet

Estados Unidos da
América
Departamento da Defesa
Público
Departamento da Defesa; Ariba;
webMethodsB2B
IBM
www.emall.prod.dodonline.net/

Descrição
Implementação de um novo sistema de compras online – DoDeMALL – para todo o
Departamento da Defesa norte-americano.
As compras realizadas em “papel” foram eliminadas através da criação de um único
ponto de entrada e o Departamento da Defesa e outros compradores federais podem
agora comprar diversos produtos num marketplace comercial online.
O DoDeMALL tem, actualmente, 30 mil fornecedores.
Benefícios
Redução de custos
Criação de um único ponto de entrada
Simplificação do processo de compras, com maior rapidez na aprovação e
aprovisionamento
Eliminação das actividades de compras realizadas em papel
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Áreas
Ministério da
Defesa

Administração
Central

Aplicabilidade em Portugal
Razões
Este projecto poderá ser aplicado às compras do Ministério da
Defesa Nacional em Portugal.
A aplicação de um sistema análogo ao do DoDeMALL implica
também a centralização do processo de compras e
aprovisionamento do Ministério da Defesa e dos três ramos das
Forças Armadas.
Esta iniciativa serve como exemplo para grandes projectos na
área de compras do Estado.
Os benefícios seriam análogos aos da aplicação à Defesa
Nacional, com uma implementação mais complexa, uma vez
que envolveria todos os ministérios e outros órgãos da
Administração.
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DutchPolice
PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE SUPORTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
E À ACTIVIDADE DA POLÍCIA
Tipo de Projecto
(grupo | categoria)
G2C
07
G2G
01
País | Local
Promotores
Modelo de financiamento
Entidades envolvidas

Holanda
Dutch Ministry of the Interior
Público
Dutch Ministry of the Interior; The Hague The
Netherlands
Oracle Corporation

Internet

Descrição
A polícia holandesa pretendia ter acesso às bases de dados do Ministério do Interior,
através de dispositivos móveis e tendo acesso a serviços de localização, daí que se
tenha criado um sistema para eliminar o papel e acelerar os processos, usando
métodos electrónicos para relatar problemas de tráfego e comunicar acidentes.
Deste modo, a força policial passou a ter acesso, no terreno e em tempo real, à base
de dados do ministério.
Benefícios
Poupança de tempo para os agentes no terreno na ordem dos 20 por cento
Acesso em tempo real a bases de dados
Suporte a serviços de localização geo-referencial
Redução de custos
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Aplicabilidade em Portugal
Áreas
Serviços
policiais

Razões
Permite uma maior eficiência das forças policiais e proporciona
um maior conforto para os cidadãos em geral.
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DVO
SERVIÇOS PÚBLICOS INTEGRADOS DE REGULAÇÃO E LICENCIAMENTO
AUTOMÓVEL
Tipo de Projecto
(grupo | categoria)
G2C
05
País | Local
Promotores
Modelo de financiamento
Entidades envolvidas

Reino Unido
DVO - Driver Vehicle and Operations
Não disponível
VO - Driver Vehicle and Operations
KPMG

Internet

Descrição
Serviço cómodo e mais acessível aos cidadãos que reúne um conjunto de serviços
outrora independentes, numa única plataforma, destinado à Driver Vehicle and
Operations, uma organização constituída por cinco sub agências – Driving Standards
Agency, Vehicle Licensing Agency, Traffic Area Network, Vehicle Certification Agency
e Vehicle Inspectorate Agency –, cuja função principal é o tratamento de todos os
assuntos relacionados com a regulação e licenciamento automóvel.

Na perspectiva de projectar o fornecimento dos melhores serviços ao cidadão e de
aumentar a eficiência e rapidez na criação e alteração de documentação, os serviços
ficaram assentes numa forte infra-estrutura aplicacional.
A partir desta experiência foi desenvolvida uma metodologia para planear
arquitecturas de suporte aos processos.
Benefícios
Permitiu aumentar o controle sobre os dados dos cidadãos
Aumento da qualidade da informação e de serviço aos cidadãos
Diminuição do acesso a serviços de balcão
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Aplicabilidade em Portugal
Áreas
DirecçãoGeral de
Viação
(DGV)

Razões
Sendo um caso de sucesso em alguns países, este tipo de
projecto, se for aplicado ao nosso país, poderá trazer alguma
celeridade a determinados processos, bem como a diminuição do
acesso por parte dos cidadãos a determinados serviços em
balcões da DGV.
Deste modo, se melhorará, de forma substancial, a qualidade do
serviço e da informação prestada ao cidadão.
Devido ao menor envolvimento dos funcionários administrativos a
eficiência do processo aumenta e os seus custos diminuem.
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eArmyU
UNIVERSIDADE ONLINE NO SECTOR DA DEFESA
Tipo de Projecto
(grupo | categoria)
G2E
01
País | Local
Promotores
Modelo de financiamento
Entidades envolvidas

Internet

Estados Unidos da
América
US Army
Público
empresas pioneiras na área do e-learning;
instituições de ensino universitário
IBM
www.earmyu.com/

Descrição
Criação de um sistema de aprendizagem para 80 mil soldados americanos nos EUA
e no estrangeiro, permitindo a continuação dos seus estudos, de uma forma flexível, e
durante o seu serviço activo, em qualquer parte do mundo de modo a aumentar os
níveis de formação e tornar o serviço militar mais atractivo.
O projecto englobou a construção de um portal, o desenho de um modelo de ensino à
distância, a implementação do suporte tecnológico e a gestão de programa.
Assim, foi criado um portal que permite aos soldados-estudantes pesquisar cursos,
submeter candidaturas, receber enunciados, entregar trabalhos, comunicar com os
colegas, aceder a aconselhamento académico e receber avaliações.
Este projecto foi premiado com o “Government Executive Magazine’s Government
Technology Leadership Award” e recebeu o prémio para a excelência na inovação do
e-Government, patrocinado pelo Federal CIO Council.

Benefícios
Aprendizagem em qualquer local, a qualquer hora, excepto durante operações
militares
Um único ponto de entrada para todo o sistema educativo do exército
Acesso a inúmeras instituições de ensino através de um único portal
Aumento das taxas de recrutamento e retenção de efectivos
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Aplicabilidade em Portugal
Áreas
Ministério da
Defesa

Ministério da
Ciência e do
Ensino Superior

Ministério da
Educação

Administração
Central

Razões
O projecto poderá ter uma aplicação directa nas instituições
de ensino do ministério, servindo para cativar os jovens para
o serviço militar com o acesso a um ensino superior moderno
e acessível em qualquer situação de serviço (excepto em
combate activo).
Poderá servir como pilar de suporte à reestruturação do
ensino nas Forças Armadas.
Pode servir para complementar e modernizar o Ensino
Superior em Portugal, oferecendo aos estudantes um
complemento aos cursos frequentados e aos diplomados o
acesso ao life-long learning.
Permite, ainda, às universidades exportar cursos para
mercados como os PALOP.
Iniciativas semelhantes são extensíveis ao ensino secundário
e superior pelas funcionalidades que apresentam. E pode
também servir como uma importante ferramenta de
complemento à formação dos professores do ensino
secundário.
A utilização do e-learning para formar funcionários públicos
traria benefícios para os cidadãos e para os trabalhadores da
Administração Pública.
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eCitizen
PORTAL INTEGRADO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO E ÀS
EMPRESAS
Tipo de Projecto
(grupo | categoria)
G2B
02 | 03 | 04 | 08
G2C
01 a 12 | 15
País | Local
Promotores
Modelo de financiamento
Entidades envolvidas
Internet

Singapura
National Computer Board
Público
National Computer Board
Accenture
www.ecitizen.gov.sg

Descrição
A solução consistiu no desenvolvimento de um centro electrónico para o cidadão, o
eCitizen, para proporcionar uma interacção com a Administração Pública nas
modalidades de one-stop e de non-stop.
Foi instalada uma solução Internet que integrou a informação e os serviços fornecidos
pelos diferentes departamentos, de modo a dar ao cidadão uma perspectiva completa
e transversal da Administração Pública de Singapura, desenvolvendo-se as
aplicações com base nas tecnologias de comércio electrónico.
O post-secondary education foi o primeiro serviço a ser disponibilizado no eCitizen,
permitindo aos estudantes concretizar o processo de candidatura a escola - em 4 dias
o serviço foi utilizado por 12.000 utilizadores.
Benefícios
Maior conveniência para os cidadãos, em termos da prestação dos serviços, dada a
integração existente entre os diversos sistemas e serviços públicos
Maior proximidade entre a Administração Pública e o cidadão
Maior qualidade na prestação dos serviços, pela facilidade da sua utilização e pela
existência de um sítio único que evita a deslocação a diferentes postos de
atendimento ou a realização de pesquisas intermináveis por diferentes sites
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Administração
central, regional e
local

Aplicabilidade em Portugal
O projecto eCitizen constitui uma iniciativa pioneira no
domínio do e-Government, podendo constituir um quadro
referencial relevante em Portugal no desenvolvimento de um
portal do cidadão (a nível nacional ou regional).
Apresenta, como características distintivas, a sua
abrangência em termos de serviços, bem como a abordagem
conceptual inovadora para a sua apresentação. Esta
abordagem consiste em proporcionar acessos alternativos à
informação, de entre os quais se destaca a organização dos
mesmos em torno das diferentes fases do ciclo de vida dos
cidadãos.
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ELACT
GESTÃO ELECTRÓNICA DE PROCESSOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Tipo de Projecto
(grupo | categoria)
G2G
01
País | Local
Promotores
Modelo de financiamento
Entidades envolvidas
Internet

Áustria
Ministério Federal dos Negócios Estrangeiros
Público
Ministério Federal dos Negócios Estrangeiros
Unisys
www.bmaa.gv.at

Descrição
O projecto ELACT representa um Sistema integrado de Gestão Documental. Visou a
recepção e digitalização de documentos e automatização de processos dentro do
Ministério dos Negócios Estrangeiros – na terminologia austríaca este conjunto de
actividades no ELACT é designado por Acta/Minuta Electrónica.
Através de sistema de Workflow, é possível saber a localização de cada processo e
qual a fase de tratamento em que se encontra.
Este projecto, que serviu também para fomentar o e-Government entre os
departamentos dos diversos ministérios, contribuiu para reformar a Administração
Pública através da digitalização e optimização de processos documentais e
respectiva economia de recursos.
Benefícios
Redução significativa do tempo necessário para a procura e tratamento dos
processos e, também, da permanência dos mesmos nos departamentos envolvidos
Melhoria da qualidade do trabalho dos funcionários e respectivo aumento de
produtividade e satisfação profissional
Transparência no acompanhamento dos processos
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Áreas
Ministérios e seus
departamentos,
Institutos, etc

Aplicabilidade em Portugal
Razões
A dispersão de processos e da informação é um dos
pontos fracos da Administração Pública (AP).
Esta situação obriga a AP a gastar mais recursos do que
os que seriam realmente necessários como faz ainda
transparecer uma imagem prejudicial de ineficiência e
lentidão junto do cidadão.
Existem projectos pontuais de implementação de
Sistemas Integrados de Gestão Documental e Workflow
em Portugal sendo necessário uma maior coordenação
interdepartamental /ministerial como o caso austríaco veio
a provar.
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Electronic Courts
TRIBUNAIS ELECTRÓNICOS
Tipo de Projecto
(grupo | categoria)
G2C
País | Local
Promotores
Modelo de financiamento
Entidades envolvidas
Internet

17

Estados Unidos da
Missouri
América
State of Missouri Supreme Court
Público
State of Missouri Supreme Court
Accenture
www.osca.state.mo.us/sup/index.nsf

Descrição
Desenvolveu-se uma arquitectura para os sistemas de informação de modo a permitir
o acesso a dados em formato electrónico pelos Circuit Courts, Appellate Courts e pelo
Supremo Tribunal do Missouri, bem como por organismos externos, outros
profissionais da Justiça e público em geral.
Esta solução foi desenvolvida para apoiar a concretização das actividades de
concepção e implementação dos sistemas no âmbito da iniciativa Electronic
Courts/2004 que incluía, entre outros detalhes, a possibilidade de grande parte da
informação armazenada nos sistemas estar acessível à Procuradoria-geral, aos
escritórios de advocacia e aos cidadãos em geral sem que estes tenham de se
deslocar aos tribunais.
Benefícios
Maior eficiência na gestão dos tribunais, já que haverá um melhor conhecimento do
volume de processos pendentes e dos recursos disponíveis
Redução de uma parte significativa da utilização de papel
Aumento do desempenho dos serviços judiciários decorrente da utilização das
últimas tecnologias, tais como: sistemas de resposta à voz, de vídeo interactivo ou de
quiosques multimédia
Redução do tempo despendido pelos funcionários dos tribunais em tarefas rotineiras
e de baixo valor acrescentado, dado o preenchimento electrónico de formulários pelos
cidadãos
Desenvolver a qualidade da Justiça, no seu sentido mais lato
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Áreas
Administração
da Justiça

Aplicabilidade em Portugal
Razões
O presente caso ilustra a necessidade de dotar a globalidade
dos tribunais nacionais de infra-estruturas avançadas e de
sistemas de informação para a gestão dos processos, no
sentido de aumentar a sua eficiência e permitir a obtenção de
informação de gestão.
Constitui um estádio de evolução subsequente aos primeiros
passos desenvolvidos pelo Ministério da Justiça, até agora
concentrados na criação da infra-estrutura tecnológica (rede e
equipamentos), e no desenvolvimento de algumas aplicações
de suporte à tramitação processual.
Esta solução poderá ainda constituir uma referência para a
globalidade dos tribunais (no caso, estaduais), pela sua
concepção integrada, providenciado um interface único, e por
contemplar diversos canais alternativos de acesso (Internet,
telefone, quiosques).
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e-Mirsal
PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE SUPORTE ÀS OPERAÇÕES
ALFANDEGÁRIAS
Tipo de Projecto
(grupo | categoria)
G2B
06
País | Local
Promotores
Modelo de financiamento
Entidades envolvidas
Internet

Emiratos
Dubai
Governo do Dubai e Microsoft
Público
DPC
Microsoft
WWW .DXBCUSTOMS.GOV.AE

Descrição
O Department of Ports and Customs (DPC) regula todas as importações e
exportações do Dubai e desempenha um importante papel na economia do país,
regulando a actividade e as taxas aplicáveis em cada transacção.
O relacionamento entre todas as partes interessadas que passam pelos portos e
alfândegas era feito em papel. O objectivo traçado para este projecto foi o de abolir o
papel e incrementar a eficiência das transacções entre os diferentes agentes. O DPC
também estabeleceu como objectivo o acesso universal à Internet para todos os seus
colaboradores incluindo o acesso ao correio electrónico.
A solução passou pelo desenvolvimento de um site chamado e-Mirsal (The e-Mirsal
Customs Online Services) que permite aos diferentes agentes a introdução de todas
as informações necessárias às operações alfandegárias e que automatiza o processo
de cálculo das taxas aplicáveis em cada transacção.
Benefícios
As operações dos importadores/exportadores passam a ser online com reduções de
custos e ganhos de produtividade assinaláveis
Aumento significativo do número de transacções efectuadas em formato electrónico
Ganhos em termos de desperdício de tempo tanto para os cidadãos e empresas
como para os serviços envolvidos
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Aplicabilidade em Portugal
Áreas
Razões
Governo central. IMP
Tendo Portugal uma elevada exposição ao
(Autoridades aduaneiras e
comércio marítimo (e a outro tipo de importações e
alfandegárias). ANA.
exportações), a criação de mecanismos de valor
acrescentado para esta actividade pode contribuir
grandemente para o seu desenvolvimento
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e-procurement Hub
APROVISIONAMENTO ELECTRÓNICO NO SECTOR PÙBLICO
Tipo de Projecto
(grupo | categoria)
G2B
08
País | Local
Promotores
Modelo de financiamento
Entidades envolvidas

Internet

Reino Unido
Escócia
Scottish Cabinet
Público
Scottish Cabinet; Cap Gemini Ernst & Young;
Elcom, Cataloga
Cap Gemini Ernst & Young
www.scotland.gov.uk

Descrição
A arquitectura deste e-procurement hub é integralmente baseada na Web e o
desenho tem o particular mérito de minimizar o investimento inicial, tanto em termos
económicos como no que respeita ao tempo necessário para o desenvolvimento.
A solução é aberta e adapta-se tanto aos requisitos (processuais e técnicos) de
pequenos agentes como de grandes organizações. Para o efeito, o núcleo
aplicacional oferece as funcionalidades necessárias a uma pequena escola rural, bem
como a abertura e disponibilidade de conectores para assegurar a integração com
sistemas operacionais de grandes empresas como, por exemplo, as fornecedoras de
água ou de electricidade.
O núcleo do sistema foi disponibilizado em regime de ASP, com rigorosos padrões de
segurança e disponibilidade, libertando o Scottish Cabinet do investimento e da
gestão de infra-estruturas e equipamentos centrais. Por outro lado, cada organização
aderente pode apresentar-se numa interface de utilização adequada às suas
necessidades específicas, processos ou preferências.
O Scottish Executive é o responsável pela gestão da maioria dos serviços destinados
ao território e ao povo escocês, incluindo a Administração Pública, Saúde, Justiça,
Educação, Agricultura, Transportes, entre muitas outras, com exclusão da Política
Externa e da Defesa.
Benefícios
Ausência de elevados investimentos iniciais e de custos de gestão de infra-estrutura
Redução de custos internos com o processo de aquisição e de gestão de
aprovisionamento
Consolidação do controlo e da gestão da procura de bens e serviços
Melhoria do nível de adesão a termos contratados e da eficiência dos recursos
empregues
Monitorização, em tempo real, das rubricas da cadeia de aprovisionamento
Redução do tempo de resposta/serviço e da duração do ciclo
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Áreas
Global

Aplicabilidade em Portugal
Razões
Optimização de funções de Procurement, agilizando e
potenciando os negócios e permitindo, a todos os
participantes, obter ganhos significativos de racionalização,
eficiência e economia.
Merecem particular destaque os modelos de gestão, de
incentivo aberto à participação ou adesão ao sistema e a
modalidade de disponibilização do serviço em ASP, com
reduzidos custos iniciais e habilitando a manutenção
continuada do nível World-Class do serviço.
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FHHinfoNET
PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PÚBLICOS E SUPORTE À ADMINISTRAÇÃO DE MUNICÍPIOS
Tipo de Projecto
(grupo | categoria)
G2B
09
G2C
15
G2G
01
País | Local
Promotores
Modelo de financiamento
Entidades envolvidas

Internet

Alemanha
Hamburgo
Microsoft, Siemens e Cisco
Público
Administração da cidade de Hamburgo, Siemens;
Cisco
Microsoft
WWW .HAMBURG.DE/FHH

Descrição
A cidade de Hamburgo tem o principal porto de mar da Alemanha, conjuntamente
com um importante pólo industrial. A administração local emprega mais de 30 mil
pessoas fornecendo todos os serviços básicos para os cidadãos e empresas.
O objectivo deste projecto foi o de criar uma plataforma comum de comunicação e
colaboração, reduzindo custos operacionais e incrementando a capacidade de
prestação de serviços integrados por diferentes organismos da administração da
cidade.
A solução adoptada foi a concentração de todos os departamentos de Tecnologia de
Informação num único data-center que se tornou o fornecedor de TI para toda a
administração.
A rede, chamada FHHinfoNET, tornou-se a plataforma de e-Government para a
cidade, suportando serviços G2G, G2B, G2C e G2E.
Benefícios
Interacção com os serviços judiciários, registos diversos, circuitos de informação
integrados (workflow multi-organizacional), procurement, gestão documental e de
processos em formato electrónico
O data-center único requer apenas 20 por cento das equipas de TI (de operação e
administração)
Redução de custos e melhoria da capacidade e da qualidade de prestação de
serviços aos cidadãos e empresas
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Áreas
Câmaras municipais,
cidades digitais,
ministérios

Aplicabilidade em Portugal
Razões
Tal como em Hamburgo, a dispersão de
departamentos de tecnologia de informação induz
ineficiência e aumenta os custos operacionais.
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Gateway.Gov
PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE AUTENTICAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS PÚBLICOS
Tipo de Projecto
(grupo | categoria)
G2B
09
G2C
15
G2G
01
País | Local
Promotores
Modelo de financiamento
Entidades envolvidas
Internet

Reino Unido
British Cabinet Office
Público
British Cabinet Office; Dell
Microsoft
www.gateway.gov.uk

Descrição
A UK Government Gateway é uma infra-estrutura tecnológica altamente sofisticada,
destinada a facilitar as transacções entre cidadãos e empresas e os departamentos
governamentais. Através do standard XML, permite que diversos front-ends, portais
do Governo e outros portais (comerciais ou não) interajam.
Funciona como um hub inteligente, interligando os departamentos governamentais,
de modo a que o seu trabalho conjunto seja executado de uma forma coerente e
segura.
Descrito como um “motor de transacções” para e-Government, o principal objectivo
desta solução é autenticar e distribuir transacções electrónicas.
A Gateway integra certificados digitais e Public Key Infraestructure (PKI) com os
serviços do governo online. Fornece segurança aos cidadãos permitindo o uso de
«palavras-passe» para confirmar que um utilizador está autorizado a efectuar uma
determinada transacção.
A Government Gateway começou a operar, inicialmente, com três departamentos e
novos serviços estão a ser adicionados.
Esta Gateway é o primeiro sistema no mundo a permitir que diferentes sistemas,
baseados em diferentes tecnologias e diferentes construtores, comuniquem entre si,
sejam sistemas governamentais ou particulares.
Benefícios
Oferta ao cidadão, por parte de diferentes entidades governamentais, de múltiplos e
distintos serviços
Uma solução que se pode expandir, facilmente, de acordo com o crescimento do
volume de transacções. Neste momento, permite sete biliões de transacções por ano
Ligação a um único ponto de todas as áreas do Governo que prestam serviços aos
cidadãos e empresas
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Aplicabilidade em Portugal
Áreas
e-Government

Razões
No contexto português, em que a dispersão de aplicações e de
sistemas na administração pública é uma realidade, uma solução
idêntica permitirá melhorar a eficiência e eficácia, tanto da relação
do Estado com o cidadão/empresa, mas também a relação do
Estado com o próprio Estado.
Sendo um sistema integrado com as soluções existentes,
possibilita, também, economias de escala, tanto ao nível do
aprovisionamento de bens como na rapidez de execução dos
processos administrativos.
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Gemelli
PLATAFORMA WIRELESS PARA GESTÃO HOSPITALAR
Tipo de Projecto
(grupo | categoria)
G2B
09
G2C
15
País | Local
Promotores
Modelo de financiamento
Entidades envolvidas

Itália
Roma
Hospital Universitário da Faculdade de Medicina
de Roma
Público
Compac; GSI
Microsoft

Internet

Descrição
Tradicionalmente os 2 400 enfermeiros desta instituição anotavam informações dos
seus pacientes junto das respectivas camas e deslocavam-se até a um terminal de
computador para inserir os dados no sistema tradicional.
Agora, através da utilização de equipamentos wireless, os profissionais podem
deslocar-se dentro da infra-estrutura hospitalar, garantindo o seu acesso ao sistema
principal e a introdução dos dados do paciente em tempo real.
Benefícios
Disponibilidade da informação do paciente em tempo real
Aumento da produtividade do profissional de saúde
Melhor atendimento ao paciente
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Áreas
Saúde

Aplicabilidade em Portugal
Razões
Aumento de produtividade, redução de custos
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Gizaia
CENTRO ONLINE DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA E INVESTIMENTO
Tipo de Projecto
(grupo | categoria)
G2B
09
País | Local
Promotores
Modelo de financiamento
Entidades envolvidas
Internet

Egipto
Giza
Governo de Gizé; Microsoft, ESRI, ITI
Público
Governo de Gizé, ESRI, ITI
Microsoft
WWW .GIZAIA.GOV.EG

Descrição
A zona de Gize (Giza), no Egipto, é um dos locais de maior atracção turística e,
consequentemente, muito procurada por investidores. O objectivo desta solução é
permitir a todos os interessados em fazer negócio na zona, uma apreciação do local
sem necessidade de qualquer deslocação.
Foi desenvolvido um sistema para concentrar informação geográfica online (mapas),
associando tabelas e gráficos devidamente enquadrados (e ligados) nas imagens
obtidas.
Assim resultou um site que permite a visualização de informação geográfica integrada
com informações sobre possibilidades de investimentos.
Benefícios
Proporcionar aos investidores uma ferramenta que lhes permite avaliar uma
determinada oportunidade de investimento na zona
As autoridades podem avaliar quais são as zonas com maior potencial
Fundamentação para decisões sobre o desenvolvimento de infra-estruturas de
serviços públicos com dados em tempo real
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Áreas
Comissões coordenação
regional; câmaras
municipais

Aplicabilidade em Portugal
Razões
Os investidores potenciais podem, facilmente, ficar
a conhecer as condições geográficas da zona e
cruzar essa informação com os diversos
indicadores económicos que também são
disponibilizados.
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GMPC
CARTÃO ELECTRÓNICO DE ACESSO A SERVIÇOS PÚBLICOS
Tipo de Projecto
(grupo | categoria)
G2C
04
País | Local
Promotores
Modelo de financiamento
Entidades envolvidas
Internet

Malásia
Governo da Malásia
Público
Governo da Malásia; outras entidades
Unisys
www.mdc.com.my

Descrição
O GMPC – Government Multi-Purpose Card, também conhecido por MyKAD, faz
parte da iniciativa MSC – Multimedia Super Corridor, lançada pelo Governo da
Malásia abrangendo sete áreas de desenvolvimento: e-Government, Smart School,
Telemedicine, R&D Cluster, WWW Manufacturing e Borderless Marketing.
O projecto GMPC passou pelo desenvolvimento de uma solução de cartão inteligente
de modo a garantir duas grandes áreas funcionais: governamental, com cartão de
identidade, carta de condução, passaporte, cartão de dados de saúde; e comercial,
comportando o porta-moedas electrónico.
O GMPC inclui também o desenvolvimento de uma arquitectura de software de frontend único que levou à criação dos GCS – Government Service Centers para garantir
o perfil transaccional do sistema.
Novas aplicações governamentais e comerciais, usando o GMPC, estão a ser
desenvolvidas para serem lançadas a curto prazo.
Benefícios
Permitir ao cidadão, ao governo e ao sector privado utilizar, através de cartão único e
inteligente, um ambiente de acesso e transaccional de serviços seguros,
convenientes, eficientes e de baixo custo
Criação, pela administração pública, de um pólo infra-estrutural tecnológico unificado,
flexível, seguro e adaptável a um aumento significativo de utilizadores
Dinamização tecnológica do país
Centralização num centro de produção e personalização de cartões inteligentes com
garantia de máxima segurança
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Aplicabilidade em Portugal
Áreas
Razões
Facilitar o interface entre o Estado e o
Departamentos que lidem com
cidadão por integração da informação
informação do cidadão - Ministério da
identificativa e pessoal e o respectivo
Administração Interna, Justiça, Saúde,
acesso e uso controlado com benefício
etc
para ambas as entidades.
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Griffith
SERVIÇOS UNIVERSITÁRIOS INTEGRADOS E AUTOMATIZADOS
Tipo de Projecto
(grupo | categoria)
G2C
10
País | Local
Promotores
Modelo de financiamento
Entidades envolvidas
Internet

Austrália
Austrália
Griffith University
Griffith University
Accenture
www.gu.edu.au

Descrição
Desenho, configuração e implementação de uma solução composta por múltiplos
módulos transversais a toda a organização, incluindo um conjunto de aplicações e
arquitecturas tecnológicas state-of-the-art, que proporcionam crescimento contínuo do
negócio e da organização, e a utilização das melhores práticas em termos de
soluções ERP e de sistemas de workflow que permitem reduzir, substancialmente, o
processamento das transacções em papel.
A disponibilização de funcionalidades Web com uma filosofia self-service para os
processos relacionados com os alunos, os recursos humanos e a gestão financeira
da organização constituem ainda esta solução.
Os funcionários da Universidade passaram a poder utilizar a Internet, a verificar
assuntos relacionados com os recursos humanos, a gerir e executar funções de
workflow, a pedir e aprovar transacções correntes ou a requisitar o aprovisionamento,
entre outros serviços.
A produção de um amplo conjunto de relatórios para a gestão e de capacidades de
análise interactiva especialmente vocacionadas para as necessidades de negócio da
Universidade foi igualmente tida em conta.
Benefícios
Redução dos custos com a administração do pessoal docente e administrativo, e
diminuição do volume de processamentos manuais
Aumento da produtividade
Maior eficiência dos processos internos, como resultado da informação ser agora
mais consistente, precisa, disponibilizada atempadamente e encontrar-se mais
acessível a todos os níveis da organização
Prestação de um serviço mais consistente (independente do departamento ou da
localização geográfica), mais direccionado para o cliente e mais isento de erros
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Aplicabilidade em Portugal
Áreas
Ensino Superior

Razões
O presente caso ilustra a adopção de uma solução completa e
integrada dos serviços universitários, permitindo optimizar os
respectivos processos internos e estabelecendo novas formas
de comunicação e acesso aos serviços.
A sua aplicação à realidade nacional apresenta semelhanças
com as iniciativas em curso no Ensino Superior, de que é
exemplo o processo de aquisição de um sistema integrado de
gestão promovido pelas universidades de Lisboa, destacandose no presente caso a importância atribuída à interacção online
com os diversos intervenientes, através da disponibilização de
mecanismos de self-service para funcionários e alunos.
Esta solução também se aplica a outras áreas de actividade, na
medida em que responde a necessidades comuns de melhoria
da eficiência interna e de interacção com funcionários e utentes.
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GSA
INTEGRAÇÃO DE BASES DE DADOS ENTRE ORGANISMOS PÚBLICOS
Tipo de Projecto
(grupo | categoria)
G2B
09
País | Local
Promotores
Modelo de financiamento
Entidades envolvidas
Internet

Estados Unidos da
Estado de Santa Clara
América
General Services Agency of Santa Clara County
Público
General Services Agency of Santa Clara County;
Deloitte Consulting
http://santaclaracounty.org/gsa/

Descrição
A ideia era pôr em prática um projecto de transformação completa dos processos de
negócio, no âmbito do Program Results and Outcomes for Management Information
(PROMISE) que tinha como principal objectivo concentrar a informação de três
entidades num único sistema.
Para o efeito, foi definido, desenvolvido e implementado um data warehouse (para
armazenamento de dados). Fez-se a gestão do projecto, incluindo o planeamento de
tarefas, avaliações da sua evolução e administração dos recursos, além do
desenvolvimento das especificações e das questões do negócio e da análise da
disponibilidade e qualidade dos dados.
Definidos os processos de extracção, transformação e carregamento, e o desenho do
ODS (Operational Data Store) e das bases de dados passou-se à fase do
desenvolvimento de todos os componentes do PROMISE, testes do sistema, da
aceitação do utilizador e do desempenho.
Benefícios
Criação de uma Enterprise Data Warehouse que facilita vários tipos de informação
Existência de uma base sólida para as futuras actividades de data warehousing.
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Áreas
Organismos da
Administração
Pública

Aplicabilidade em Portugal
Razões
Integração de bases de dados e informações dispersas por
várias entidades num único sistema de informação.
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IDWD
GESTÃO ELECTRÓNICA DO MERCADO DE EMPREGO
Tipo de Projecto
(grupo | categoria)
G2C
02
País | Local
Promotores
Modelo de financiamento
Entidades envolvidas
Internet

Estados Unidos da
Estado de Indiana
América
Indiana Department of Workforce Development
Público
Indiana Department of Workforce Development
Deloitte Consulting
http://www.in.gov/dwd/index.html

Descrição
Com o objectivo de proporcionar a empregadores e candidatos a emprego uma
procura mais directa e adequada às disponibilidades de ambos, foi desenvolvida uma
solução tecnológica que apresenta aos utilizadores um sistema compreensivo de selfservice baseado em tecnologias Web. Assim, foi desenhado um sistema de
arquitectura que incluiu o desenvolvimento do standard HTML/ASP e a construção de
templates.
A conclusão deste Customer Self-Service System implicou ainda o planeamento do
apoio, incluindo a revisão das infra-estruturas; o desenvolvimento das aplicações no
que respeita ao desenho; a construção e teste detalhado de aplicações; e a formação
de pessoal técnico.
Benefícios
Os empregadores podem planear a expansão dos seus negócios, através do registo
das candidaturas
Passa a ser possível realizar online o recrutamento de empregados
Os candidatos a emprego têm acesso online a uma vasta oferta de emprego, de
programas e de serviços que lhes permitem identificar e alcançar os seus planos de
carreira
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Áreas
Organismos
responsáveis pelo
sector do emprego

Aplicabilidade em Portugal
Razões
Criação de serviços online que disponibilizam informação e
criam interacção entre a “força de trabalho” e os
empregadores.

APDSI – Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação

91 / 172

Mudar a máquina
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

COLECTÂNEA DE MELHORES PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE
DESENVOLVIMENTO INTERNACIONAIS

IEC
PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE SUPORTE AO PROCESSO ELEITORAL
Tipo de Projecto
(grupo | categoria)
G2C
14
País | Local
Promotores
Modelo de financiamento
Entidades envolvidas

Internet

África do Sul
Independent Election Comission
Público
Independent Election Comission; Microsoft
Consulting Services; DataCentrix; Vircom; Hewlett
Packard
Accenture
www.elections.org.za

Descrição
O ponto de chegada era a realização de duas eleições, uma nacional e outra regional,
envolvendo nove províncias, 550 centros regionais de eleições, 807 municípios,
14.500 mesas de voto e 18,4 milhões de eleitores registados. Mas estava tudo por
fazer, inclusive, mapas do território e registo de eleitores. A título de exemplo,
verificou-se existirem 6,5 milhões de parcelas de terrenos que não constavam de
quaisquer mapas...
Todo o processo só foi possível levar a cabo utilizando a mais alta tecnologia e o
desenvolvimento de software específico. Começou por se efectuar um rigoroso
levantamento topográfico, através de um sistema de satélite GPS (Global Positioning
System), e só depois de elaborados, ao pormenor, os mapas do país, se iniciou a
fase de concretização de um registo global de eleitores com a distribuição de cartões
de identificação a 22 milhões de potenciais votantes. Esses cartões continham
informação num código de barras que, ao ser lida nos postos de recenseamento, era
incluída numa base de dados, à qual o público teve acesso imediato. Em nove dias
mais de 80 por cento da população foi registada.
Poupando alguns pormenores técnicos, foi instalado um call center no Centro
Nacional de Eleições, em Pretória, com 600 computadores, ligados por uma rede
local, e 350 operadores cuja missão era receber telefonicamente a primeira contagem
dos resultados feita pelas mesas de voto. Dado não se poder confirmar a 100 por
cento a origem dos telefonemas, foi necessário providenciar mais duas fontes de
informação. Dos 25 servidores montados, quatro receberam, geriram e armazenaram
30 mil faxes enviados e autenticados pelos centros regionais de eleições. A terceira
fonte implicou a ligação, através de uma rede de satélite, das mesas de voto aos
centros regionais, de modo a permitir o envio dos resultados em formato electrónico.
À medida que os resultados iam sendo recebidos eram disponibilizados num site da
Internet com acesso e capacidade ilimitados.
Benefícios
Permite aos média e aos cidadãos o acesso aos resultados eleitorais, por localidade
e por mesa de voto
Permite o conhecimento dos resultados eleitorais num curto espaço de tempo após o
fecho do escrutínio
Garante um elevado nível de segurança no que respeita à integridade dos resultados
Possibilita a realização de actos eleitorais livres e justos
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Áreas
Administração de
processos
eleitorais

Aplicabilidade em Portugal
Razões
O presente caso não representa uma transformação profunda
da situação actual em Portugal (poderá, no entanto, ser
equacionada numa solução de voto electrónico), mas sugere
evoluções, em termos processuais e tecnológicos, ao
processo de recenseamento e de escrutínio provisório
organizado pelo STAPE, com benefícios potenciais ao nível
da celeridade e eficácia.
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Informs
CENTRO DE FORMULÁRIOS ONLINE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Tipo de Projecto
(grupo | categoria)
G2C
15
País | Local
Promotores
Modelo de financiamento
Entidades envolvidas
Internet

Líbano
Ministério do Estado e da Reforma Administrativa
Libanês
Público
Ministério de Estado e da Reforma Administrativa
Microsoft
www.omsar.gov.lb
www.informs.gov.lb

Descrição
Após a compilação de todos os formulários existentes nos 21 Ministérios e nas 44
agências do Governo libanês, os documentos foram digitalizados e publicados num
portal denominado Informs.
Assim, passaram a estar disponíveis os 1600 formulários governamentais, através da
Internet ou de uma linha telefónica criada para o efeito, ou em qualquer câmara
municipal.
Existem funcionalidades no portal que ajudam o cidadão no preenchimento dos
formulários, bem como ligações a outros documentos que sejam necessários.
No futuro, o Informs irá estabelecer uma infra-estrutura de comunicações que ligará
todas as agências governamentais, providenciando o primeiro passo para uma
integração total de serviços e outros projectos de e-Government no Líbano.

Benefícios
Eliminação de deslocações e da burocracia que envolve, habitualmente, qualquer
transacção entre os cidadãos e o Estado
Maior transparência nos processos governamentais e maior comodidade para os
cidadãos
Melhoria significativa da imagem dos departamentos governamentais
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Áreas
Governo Central

Aplicabilidade em Portugal
Razões
A burocracia é um entrave ao desenvolvimento e à melhoria
da qualidade dos serviços públicos. Com esta solução,
pode-se eliminar a burocracia afecta, normalmente, a
qualquer transacção entre cidadãos e Estado, além de
tornar mais transparentes os processos de interacção.
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InfoShop
CENTRO TELEFÓNICO DE INFORMAÇÃO AO PÚBLICO
Tipo de Projecto
(grupo | categoria)
G2B
07
País | Local
Promotores
Modelo de financiamento
Entidades envolvidas

Reino Unido
Cabinet Office
Público
Quatro organismos do governo central e 16
organismos de governo local; Tagish Ltd.
IBM

Internet

Descrição
Este projecto é pioneiro na demonstração do funcionamento de parcerias entre a
Administração Central e as administrações locais para projectos transversais. Tratase de um sistema inteligente para ser utilizado por funcionários de atendimento
telefónico de primeira linha, não especializados, e dar resposta à maioria das
questões sobre regulamentação em três áreas: planeamento e habitação, saúde e
segurança alimentar.
O InfoShop coloca à disposição do cidadão a possibilidade de obter respostas a cerca
de 80 por cento de todas as questões possíveis. Isto permite que o pedido de
esclarecimento seja satisfeito no primeiro contacto e evita o reencaminhamento da
chamada para outro serviço.
O funcionário pode pesquisar a resposta adequada utilizando linguagem natural, uma
vez que o sistema tem um motor de busca inteligente que compreende a linguagem
administrativa corrente. Isto torna a obtenção de respostas mais rápidas e reduz ao
mínimo a formação necessária a dar aos funcionários.
O sistema InfoShop baseia-se na linguagem natural, tem uma interface Web e
encontra-se ligado a uma Intranet.
Benefícios
Melhoria do atendimento ao cidadão
Redução no tempo de resposta
Libertação do tempo e melhoria na satisfação de trabalho dos funcionários da linha de
atendimento
Aumento dos níveis de cumprimento das regulamentações
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Áreas
Administração
Central, câmaras
municipais, institutos
públicos

Aplicabilidade em Portugal
Razões
Um sistema semelhante poderá ser instalado, com
benefícios, em organismos que necessitem de dar
respostas e aconselhamento aos cidadãos, sobre
questões de legislação e regulamentação.
Este tipo de serviço está concebido por área de
intervenção, implicando uma estreita colaboração entre os
vários órgãos com responsabilidade em determinada área.
Por exemplo, um sistema que pretenda dar resposta a
questões sobre licenças de construção em Portugal
necessitaria da colaboração das câmaras municipais com
o Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território.
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Infoville
COMUNIDADE VIRTUAL
Tipo de Projecto
(grupo | categoria)

País | Local
Promotores
Modelo de financiamento
Entidades envolvidas
Internet

G2B
G2C
G2G

09
15
01

Espanha
Valência
Governo Regional de Valência
Público
Governo Regional de Valência
Oracle Ibérica
www.infoville.es

Descrição
Infoville é uma comunidade virtual (Smart Community) constituída por 400 municípios,
três grandes cidades e quatro milhões de habitantes cobrindo a região de Valência
em Espanha.
Para encorajar os cidadãos a utilizar o portal, o Infoville foi desenvolvido à volta de um
‘Portal de Cidade’ com toda a informação relevante, de maneira a corresponder às
necessidades dos interessados, portanto, o modelo teria de ser simples e facilmente
transportável para outros locais.
Assim, pretendeu-se aumentar a competitividade da região adoptando as ferramentas
e métodos da Sociedade de Informação, já que se trata, essencialmente, de uma
zona agrícola a precisar de um impulso do governo local para ganhar uma posição de
liderança face às outras regiões.
Benefícios
Criação de um factor de diferenciação em termos de economia regional
Redução de custos administrativos para os participantes do sector público
Criação de uma cultura de serviço ao cidadão na Administração Pública
O cidadão passa estar mais próximo da Sociedade de Informação
O relacionamento entre o cidadão e a Administração Pública torna-se mais fácil e
simples

APDSI – Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação

98 / 172

Mudar a máquina
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

COLECTÂNEA DE MELHORES PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE
DESENVOLVIMENTO INTERNACIONAIS

Aplicabilidade em Portugal
Áreas
Razões
Grandes câmaras municipais ou
Melhoria do relacionamento entre o
centros de coordenação regionais
cidadão e a administração pública, bem
como dos serviços por esta prestados.
Aumentar a competitividade regional
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JNET
GESTÃO E PARTILHA ELECTRÓNICA DE INFORMAÇÃO CRIMINAL
Tipo de Projecto
(grupo | categoria)
G2G
01
País | Local
Promotores
Modelo de financiamento
Entidades envolvidas

Estados Unidos da
América
Commonwealth of Pennsylvania
Não disponível
Commonwealth of Pennsylvania
KPMG

Internet

Descrição
O sistema JNET reduziu a redundância e os erros, uma vez que a informação é
incorporada pelas diferentes entidades envolvidas, de acordo com a evolução do
processo criminal.
A Commonwealth of Pennsylvania pretendia um sistema integrado para colectar e
compartilhar a informação criminal da justiça.
O condado e os ofícios locais podem agora obter registos e outra informação criminal
relacionada com a aplicação da justiça com mais facilidade e actualizada.
Benefícios
Fornecer um ambiente comum online com controlo autorizado
Acesso rápido aos diferentes processos em curso por diferentes entidades
Segurança no acesso a documentação, através da hierarquização de perfis
Monitorização de acesso à informação
Arquivo de histórico, organizado e actualizado
Melhoria do processo diário de trabalho dos colaboradores das diferentes instituições
Redução de erros e rapidez na actualização de documentos
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Aplicabilidade em Portugal
Áreas
Ministério da
Justiça

Razões
Este projecto é de extrema importância e de grande aplicabilidade
nas instituições portuguesas ligadas ao Ministério da Justiça, na
melhoria dos processos de trabalho – celeridade e melhor
capacidade de gestão e organização de processos.
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JUSTIÇA
GESTÃO ELECTRÓNICA DE PROCESSOS NOS TRIBUNAIS
Tipo de Projecto
(grupo | categoria)
G2C
17
País | Local
Promotores
Modelo de financiamento
Entidades envolvidas
Internet

Áustria
Austria Federal Ministry of Justice
Público
Austria Federal Ministry of Justice
IBM
http://justiz.gvt.at/

Descrição
Criação de uma infra-estrutura de e-Government renovando o antigo sistema de
gestão de tribunais, de modo a implantar um sistema de justiça, rápido e justo no
tratamento e resolução dos casos.
Desenho do sistema de automatização do funcionamento dos tribunais austríacos,
utilizando standards abertos (JAVA e XML).
Implementação de um sistema multimédia de módulos de formação dos utilizadores
do sistema.
Benefícios
Disponibilização de um único sistema para a totalidade dos procedimentos, fácil de
aprender e de utilizar
Os casos passam a ser tratados electronicamente, permitindo maior celeridade na
sua resolução e um número muito reduzido de erros
Redução de custos
Acesso dos constituintes, em tempo real, à situação dos seus processos
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Aplicabilidade em Portugal
Áreas
Ministério
da Justiça

Razões
O sistema judicial português está suportado, essencialmente, num
conjunto de sistemas, arquitecturas e soluções ainda pouco
vocacionadas para a participação do cidadão de forma interactiva. A
adopção deste tipo de solução permitiria a integração e
uniformização dos diferentes procedimentos relacionados com as
várias fases de tratamento dos processos, envolvendo, de forma
interactiva e participativa, todos os agentes judiciais e cidadãos
associados ao tratamento de cada caso.
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KansasJobLink
GESTÃO ELECTRÓNICA INTEGRADA DO MERCADO DE EMPREGO E
APOIO SOCIAL
Tipo de Projecto
(grupo | categoria)
G2C
02
País | Local
Promotores
Modelo de financiamento
Entidades envolvidas
Internet

Estados Unidos da
América
Kansas Department of Human Resources
Público
Kansas Department of Human Resources
Accenture
WWW .KANSASJOBLINK.COM

Descrição
A equipa do projecto desenvolveu, em nove meses, uma nova ferramenta, baseada na Internet
– KansasJobLink.com – para permitir aos cidadãos obter, em tempo real, informação
actualizada sobre oportunidades de emprego.
A equipa de projecto desenvolveu também uma nova arquitectura tecnológica para colocar
online 23 centros permanentes e, assim, disponibilizar informação diversa, como por exemplo
os contactos das entidades empregadoras, o seu historial como empregadores, bem como
programas de formação patrocinados pelo Governo e constituir um call center com recurso a
tecnologia IVR, de modo a reduzir ainda mais o tempo de processamento dos pedidos e a
apoiar os utilizadores no acesso ao sistema.
O sistema, baseado na Web, tem, no entanto, interfaces com vários sistemas mainframe que
utilizavam estruturas pouco adaptadas à base de dados relacional do KansasJobLink.com.
Esta nova ferramenta inclui, entre outras, a funcionalidade Service Link, que permite aos
cidadãos receberem o subsídio de desemprego através de um ponto único de contacto com a
Administração Pública.

Benefícios
Proporciona aos cidadãos uma nova e eficaz forma de se candidatarem a empregos
Possibilita aos empregadores e aos profissionais de recursos humanos a criação de
anúncios de emprego, pesquisa de candidatos qualificados para os postos de
trabalho em causa, bem como o contacto por e-mail
Simplifica e torna mais eficiente o trabalho dos funcionários dos centros de emprego
Melhora o serviço prestado aos candidatos e aos empregadores, reduz os custos e
aumenta a satisfação dos funcionários, já que diminui a rotatividade no serviço
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Áreas
Emprego,
Formação
Profissional e
Apoio Social

Aplicabilidade em Portugal
Razões
Sendo esta uma área com desenvolvimentos recentes em
Portugal, designadamente pela iniciativa do Instituto do
Emprego e Formação Profissional, o presente caso poderá
constituir um quadro referencial de evolução, porventura mais
abrangente, quer pelos mecanismos disponibilizados de gestão
da bolsa de emprego quer pela integração numa interface
única dos aspectos relacionados com a pesquisa de emprego e
com o apoio social no desemprego.
Este caso evidencia, também, as potenciais vantagens de
integração destas interfaces com os sistemas de informação a
montante, quer na gestão directa dos processos de
candidatura, quer na gestão transversal do emprego na
Administração Pública.
Este caso sugere também a eventual adopção em Portugal de
modelos idênticos aos centros permanentes e online,
possibilitando a sua actuação no apoio aos cidadãos e
empresas em novos domínios.
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Keiju
CENTRO ONLINE DE RECOLHA E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO
RODOVIÁRIA
Tipo de Projecto
(grupo | categoria)
G2C
05
País | Local
Promotores
Modelo de financiamento
Entidades envolvidas
Internet

Finlândia
Administração Rodoviária Finlandesa
Público
FinnRa; Sunit Mobile ; SysOpen Optimus
Microsoft
www.tieh.fi

Descrição
A Administração Rodoviária Finlandesa (FinnRa) é responsável pela prevenção em
toda a rede viária da Finlândia, disponibilizando informação aos seus utilizadores
sobre tráfego e condições das estradas. No passado, a recolha deste dados e a sua
disponibilização era lenta, cara, trabalhosa e esporádica, sendo a sua recolha
originada por necessidades momentâneas.
O sistema implementado e denominado Keiju providencia a todos os seus
colaboradores uma interface Web ligada a uma aplicação instalada em 500 veículos
de manutenção de estradas usados por 1 500 condutores.
A informação sobre trabalhos existentes nas estradas ou as condições atmosféricas é
recolhida, de forma automática, e transferida directamente dos veículos para o centro
meteorológico.
Usando comunicações GSM, GPS e a Internet, os dados recolhidos podem ser
organizados, agrupados ou redefinidos assim como transferidos para outros
sistemas.
Benefícios
Melhoria da recolha, processamento e da distribuição de informação relativa às
condições das estradas
Melhoria dos níveis de circulação, ao evitar engarrafamentos e acidentes
Rentabilização e optimização das operações e dos custos associados à manutenção
das estradas
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Aplicabilidade em Portugal
Áreas
IEP, Brisa,
DGV, DGTT

Razões
Maior coordenação entre as várias entidades, bem como o
fornecimento de dados aos condutores.
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Live+
DEBATES PARLAMENTARES ONLINE
Tipo de Projecto
(grupo | categoria)
G2C
14
País | Local
Promotores
Modelo de financiamento
Entidades envolvidas
Internet

Suíça
Parlamento suíço
Público
Parlamento suíço
Microsoft
www.parliament.ch

Descrição
O parlamento Suíço é composto por duas câmaras, uma com 200 deputados (Lower
House), e outra com 46 deputados (Upper House). Ambas têm poderes legislativos e
de voto para aprovação do orçamento Suíço. A união destes dois órgãos na União
Federal é feita para eleger o Governo bem como o Tribunal Federal.
A ideia de transmitir «ao vivo» os debates parlamentares foi inicialmente rejeitada,
pois seria muito difícil alguém seguir o debate sem informação adicional sobre o
orador ou o tema em discussão, contudo, nos últimos anos, os cidadãos têm exigido
uma maior transparência do trabalho efectuado pelos deputados.
Assim, a Assembleia desenvolveu um sistema em conjunto com a televisão Suiça,
através da Internet, denominado Live+. O conteúdo acrescentado ao sinal emitido é o
necessário para que um espectador possa obter informação adicional sobre o tema,
ou mesmo sobre o orador.
O sistema dá a possibilidade de seguir os trabalhos mesmo quando ambas as
câmaras se encontram reunidas.
Benefícios
Fortalecimento do processo democrático, uma vez que proporciona maior
transparência e acessibilidade aos assuntos debatidos no Parlamento
Disponibilização «ao vivo» das sessões parlamentares, bem como de informação
sobre os temas e oradores em debate
Fornecimento de informação de qualidade, que pode ser acedida por qualquer
pessoa em qualquer local
As embaixadas e os cidadãos no estrangeiro podem seguir os debates ao vivo
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Áreas
Assembleia da
República

Aplicabilidade em Portugal
Razões
Maior interesse e participação dos cidadãos na vida
politica do país.
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Mass.Gov
PORTAL INTEGRADO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO E ÀS
EMPRESAS
Tipo de Projecto
(grupo | categoria)
G2B
09
G2C
15
País | Local
Promotores
Modelo de financiamento
Entidades envolvidas
Internet

Estados Unidos da
Estado de
América
Massachusetts
Commonwealth of Massachusetts
Público
Commonwealth of Massachusetts
Deloitte Consulting
www.mass.gov/portal/index.jsp

Descrição
Desenvolvimento do e-strategy Roadmap para a criação de um portal de fácil
navegação que possibilita, a particulares e empresas, o acesso a serviços e à mais
diversa informação dispersa por diversos departamentos e agências do Estado.
Desenho e implementação dos canais de acesso que compõem o portal assim como
da taxonomia, de modo a organizar e apresentar conteúdos em consonância com o
perfil dos utilizadores e das suas necessidades, bem como o tipo de interacção que
estabelecem com o Estado.
Desenvolvimento conceptual do portal, implementação e condução de testes de
segurança e de fiabilidade ao sistema.
Benefícios
Portal que funciona como ponto único, integrado de informações para os cidadãos e
empresas referente aos diversos departamentos e agências do Estado do
Massachusetts
Portal transversal a todas as agências e departamentos do Estado tradicionais, com o
objectivo de incentivar a sua utilização
Transformação do modo como os serviços governamentais são distribuídos, através
da criação de agências virtuais
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Áreas
Organismos da
Administração
Pública

Aplicabilidade em Portugal
Razões
Criação de portal que centralize informação dos vários
organismos estatais.
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michigan.gov
PORTAL INTEGRADO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO E ÀS
EMPRESAS
Tipo de Projecto
(grupo | categoria)
G2B
09
G2C
15
País | Local
Promotores
Modelo de financiamento
Entidades envolvidas

Internet

Estados Unidos da
Estado do Michigan
América
Estado do Michigan e e-Michigan Office
Público
State of Michigan e e-Michigan Office; Deloitte
Consulting
IBM Global Services
www.michigan.gov/

Descrição
O projecto foi desenvolvido em três fases. Na primeira, identificaram-se as
necessidades dos cidadãos e das empresas que poderiam ser satisfeitas online. Em
seguida, definiram-se os serviços que deveriam ser prestados através do portal e, na
terceira fase, isolou-se o conceito de Enterprise Transformation através de três
características que viriam a fornecer um extraordinário valor acrescentado ao cliente
interno (recursos humanos) e ao cliente externo (cidadãos e empresas): liderança,
estrutura organizacional e focus no cliente (cidadãos, parceiros e empresas).
Assim, criou-se um portal one customer, de modo a conseguir-se desenvolver
relações personalizadas e duradouras entre o Governo e os cidadãos, empresas,
parceiros de negócio e empregados.
A maneira mais eficaz de prestar um excelente serviço é ter todos os serviços
disponíveis e deixar que sejam o cidadão e as empresas a escolher quais pretendem
utilizar.
O projecto Enterprise Transformation tornou possível aos cidadãos preencher
formulários online e receber a confirmação da sua recepção e validade, além de helpdesk que disponibiliza respostas a questões específicas e reduz o contacto telefónico
com questões genéricas.
Benefícios
Fornecimento de serviços fiáveis de e-Government a todos os habitantes e empresas
O nível de qualidade de serviço ao cliente - cidadão e empresas - é comparável ao do
sector privado, no que diz respeito à rapidez e eficiência do serviço prestado
Desenvolver relações personalizadas e duradouras entre o Governo e os seus
cidadãos, parceiros de negócio, empresas e empregados
Ganhos de eficiência, através de redução de tempos por tarefa e racionalização de
recursos, já que se deixa de efectuar algum do trabalho manualmente
Serviços disponíveis 365 dias por ano 24 horas por dia, 7 dias por semana
Redução de custos e realização de receitas adicionais
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Áreas
Organismos da
Administração
Pública

Aplicabilidade em Portugal
Razões
Criação de serviços online que melhorem a eficiência e
eficácia do contacto com o cidadão, com os parceiros e com
as empresas. Interactividade entre os organismos públicos, os
cidadãos, parceiros e empresas.
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MULTAS
PAGAMENTO ELECTRÓNICO DE MULTAS
Tipo de Projecto
(grupo | categoria)
G2C
16
País | Local
Promotores
Modelo de
financiamento
Entidades envolvidas
Internet

Austrália
New South Wales Police Service
Público
New South Wales Police Service
Accenture
WWW .INFRINGEMENTS.NSW .GOV.AU/INJINFRINGEMENT .ASP

Descrição
O projecto incluiu um site (Infringement Processing ePayments), que possibilita aos
cidadãos o pagamento de multas de estacionamento ou de excesso de velocidade, e
um sistema com capacidade de reconhecimento interactivo de voz (IVR) permitindo, a
quem não dispõe de acesso à Internet, a liquidação de multas através do telefone.
Considerado uma referência a nível internacional, o site da Polícia de New South
Wales foi desenvolvido durante três meses para responder ao aumento da procura
dos serviços online no sector público.

Benefícios
Aumento da conveniência no pagamento das multas
Pagamento de multas através da Internet
Redução dos custos por transacção para os serviços da Polícia
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Áreas
Administração
Interna e
autarquias locais

Aplicabilidade em Portugal
Razões
A aplicabilidade a Portugal de uma solução como a adoptada
pela polícia de New South Wales poderá constituir um
complemento (via Internet) das alternativas existentes (CTT e
Multibanco) para o pagamento de multas relativas a
infracções ao Código da Estrada, promovendo a facilidade,
celeridade e comodidade na sua realização e,
consequentemente, incentivando o pagamento voluntário e
antecipado das mesmas.
Esta solução é extensível a outro tipo de multas (e
respectivos organismos responsáveis) como, também, ao
pagamento de taxas municipais.
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mycalifornia.com
PORTAL INTEGRADO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO E ÀS
EMPRESAS
Tipo de Projecto
(grupo | categoria)
G2B
09
G2C
15
País | Local
Promotores
Modelo de financiamento
Entidades envolvidas

Internet

Estados Unidos da
Estado da Califórnia
América
Estado da Califórnia
Público
Estado da Califórnia; Roundarch, BroadVision,
Interwoven, Verity, Broadbase / Kana
Deloitte Consulting
http://my.ca.gov/state/portal/myca_homepage.jsp

Descrição
Redesenho, a partir da perspectiva do utilizador, do portal do Estado da Califórnia
com o objectivo de torná-lo integrado, multi-canal e com ligação a sete departamentos
estaduais.
Nesse sentido, foi feita uma remodelação total do portal que passou a permitir aos
visitantes o acesso directo à informação e aos serviços que necessitam sem que seja
feita uma distinção entre os diferentes departamentos, ou seja, não interessa ao
cidadão saber qual a repartição que trata do registo de propriedade mas sim que
tratam dele.
As capacidades de personalização para dinamizar a disponibilidade de informação a
cada cidadão daquele Estado foram acentuadas e foi criado um sistema de
navegação intuitivo, tendo para isso sido realizados vários fóruns de discussão com
os utilizadores.
Actualmente, o portal oferece cerca de uma dúzia de serviços estatais mas muitos
departamentos e divisões estão a desenvolver aplicações com o objectivo de serem
ligados à infra-estrutura do portal à medida que estiverem preparados aumentando,
assim, a oferta de serviços.
Benefícios
Um portal mais amigável que permite aos utilizadores a criação de um ficheiro de
informações pessoais e a construção das suas próprias páginas na Internet
Aumento dos serviços disponibilizados online (licenças e registos, situação de
pagamento de impostos, informações dirigidas às PME, como formulários de
tributação a preencher e concursos públicos)
Estima-se que a existência deste portal poupará aos cidadãos cerca de uma hora por
ano, em filas, em preenchimento de formulários. E mais de 300 milhões de dólares
serão poupados, na produtividade e no tempo que será devolvido ao Estado
Funcionalidade WAP
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Áreas
Organismos
da
Administração
Pública.

Aplicabilidade em Portugal
Razões
Criação de portais focados nas necessidades do cidadão.
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NationalDietLibrary
BIBLIOTECA ONLINE DO PARLAMENTO
Tipo de Projecto
(grupo | categoria)
G2C
08
País | Local
Promotores
Modelo de financiamento
Entidades envolvidas
Internet

Japão
Biblioteca do Parlamento Nacional
Público
Biblioteca do Parlamento japonês
Accenture
WWW .NDL.GO.JP

Descrição
A Biblioteca do parlamento japonês é, simultaneamente, a Biblioteca Nacional e uma
das maiores do mundo, oferecendo aos seus utilizadores mais de dois milhões de
títulos.
No prazo de seis meses desenvolveu-se uma eLibrary, a National Diet Library, de
fácil utilização e que simplificou os processos internos da Biblioteca.
A solução permite a pesquisa de publicações de várias formas: por palavra-chave,
por autor e editor, por tema, por ano de publicação, etc, e foram utilizadas, na sua
concepção, as mais avançadas tecnologias de e-commerce aplicáveis à Internet, de
modo a implementar uma solução.
O sistema existente apresentava uma solução pouco amigável e permitia, apenas,
um conjunto limitado de pesquisas sobre a base de dados de publicações.
Benefícios
Maior proximidade dos cidadãos, eliminando as anteriores barreiras que impediam a
comunicação entre as diferentes entidades intervenientes
Maior acessibilidade da informação, oferecendo aos cidadãos um meio rápido,
simples e fácil de utilizar, capaz de disponibilizar online informação actualizada
Uniformização das tecnologias utilizadas e dos serviços prestados, com a
consequente redução nos custos associados à manutenção da solução
Maiores níveis de qualidade dos serviços prestados, quantificáveis pela celeridade
com que são respondidas as solicitações dos cidadãos
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Aplicabilidade em Portugal
Áreas
Bibliotecas
Públicas

Razões
A solução adoptada no Japão tem aplicação em Portugal no
domínio das bibliotecas públicas, podendo ser expandida para
outras áreas da cultura.
Esta solução destaca-se pela consagração de ferramentas
poderosas de pesquisa, em linha com as soluções adoptadas, por
exemplo, pela Biblioteca Nacional, bem como pela integração do
site com os sistemas internos de gestão.
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NC@YourService
PORTAL INTEGRADO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO E ÀS
EMPRESAS
Tipo de Projecto
(grupo | categoria)
G2B
04 | 07 | 08
G2C
01 | 02 | 04 | 09 | 10 | 12 | 15
País | Local
Promotores
Modelo de financiamento
Entidades envolvidas
Internet

Estados Unidos da
América
State of North Carolina
Público
State of North Carolina
Accenture
www.ncgov.com/

Carolina do Norte

Descrição
Este projecto destinou-se aos mais de sete milhões de cidadãos do Estado da
Carolina do Norte.
De modo a melhorar a prestação de serviços aos cidadãos, às empresas e aos
funcionários estaduais foi concebido e desenvolvido o portal NC@YourService,
utilizando como plataforma o site do Yahoo, isto é, integraram-se completamente os
conteúdos e os serviços do Estado da Carolina do Norte, com os já disponibilizados
por este ISP.
A solução permite aos utilizadores criarem as suas próprias páginas e fornece um
help-desk para o esclarecimento de questões relativas ao funcionamento do portal ou
às características dos serviços.
Através deste portal, e a partir de qualquer local, os cidadãos podem realizar um
vasto leque de operações, desde registar veículos, consultar os pagamentos da
segurança social, até candidatar-se a concursos públicos.
Benefícios
Redução das barreiras burocráticas no acesso à Administração, permitindo aos
cidadãos aceder a diferentes tipos de informação e obter os principais serviços sem
necessidade de deslocações aos postos de atendimento presencial
Flexibilidade e proximidade dos cidadãos, pela possibilidade de estes poderem
interagir online com os serviços e disporem do apoio prestado por um help-desk
interactivo
Maior potencial de expansão, em número e em qualidade, dos serviços que o
Governo Estadual passa a poder disponibilizar aos cidadãos
Sustentação do progresso, por ter sido estabelecida uma infra-estrutura capaz de
continuar a atrair e a reter os investidores económicos e a criação de riqueza
Apresentação de uma imagem de modernidade e sofisticação
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Áreas
Administração
central, regional e
local

Aplicabilidade em Portugal
Razões
Tratando-se de uma iniciativa transversal de e-Government a
nível estadual, a sua aplicação em Portugal poderá incidir
quer ao nível da administração central quer das regiões
autónomas.
Este caso representa a concretização de um portal genérico
direccionado para os cidadãos, permitindo disponibilizar
diversos serviços num ponto único de acesso e
possibilitando uma efectiva articulação entre organismos.
Destaca-se a abordagem conceptual adoptada, fornecendo
visões específicas para determinados segmentos da
população – empresários e funcionários públicos –, bem
como a sua plataforma tecnológica extremamente modular e
de fácil utilização.
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Open.Gov
GESTÃO E PARTILHA ELECTRÓNICA DE CONHECIMENTO ENTRE
ORGANISMOS PÚBLICOS
Tipo de Projecto
(grupo | categoria)
G2B
09
G2C
15
País | Local
Promotores
Modelo de financiamento
Entidades envolvidas

Internet

Reino Unido
UK Central Government
Público
UK Central Government Cabinet Office; LOTUS
Corporation; Cable & Wireless
IBM
http://www.open.gov.uk/

Descrição
Criação de uma infra-estrutura de e-Government comum (Intranet segura) a 22
departamentos centrais do Governo, acessível 24 horas por dia, com o objectivo de
promover o armazenamento, centralização e partilha de informação relevante e de
interesse, o trabalho em equipa, facilitar a comunicação e promover a gestão do
conhecimento.
Antes de se iniciar a implementação, identificaram-se os sistemas e processos em
utilização nas diversas áreas de intervenção e observou-se que as soluções e
procedimentos em utilização corrente eram débeis. Os inquéritos efectuados nos
departamentos e serviços revelaram que a grande maioria não dispunha de
armazenamento da informação do negócio, electrónico e centralizado, e também, em
alguns casos, os registos existentes eram manuais e em papel.
A conclusão emergente desta situação foi um quadro de inconsistência e confusão
constituindo um dos maiores desafios à introdução do Knowledge Network no
Governo.
Benefícios
Pessoas de diferentes departamentos podem compilar informação para um mesmo
documento e este pode ser instantaneamente actualizado
Acesso imediato a informação mais actualizada
Visualização da mesma informação por diversos utilizadores e de variadas formas
para utilização e tratamento distintos
A informação pode ser acedida 24 horas por dia, sete dias por semana, 365 dias por
ano, a partir de qualquer terminal acreditado na Intranet segura do Governo
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Áreas
Ministérios –
Cross

Aplicabilidade em Portugal
Razões
Iniciativa de carácter abrangente a todos os ministérios e
serviços dependentes. A possível aplicabilidade deste
projecto em Portugal passa por repensar e redefinir o modelo
de gestão e de interoperabilidade do sector público, o que foi
concretizado com sucesso no projecto referenciado.
A adopção de uma iniciativa idêntica em Portugal permitiria
concretizar o processo de centralização de informação
relevante para os actos de governação. O resultado traduzirse-ia no aumento significativo da fiabilidade e actualização da
informação, com acesso e partilha em tempo real, entre os
diferentes departamentos da Administração Pública. Por outro
lado, permitirá melhorar os ciclos de resposta dos serviços, na
sua relação entre entidades e com o cidadão.
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Ottawa
PORTAL INTEGRADO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO E ÀS
EMPRESAS
Tipo de Projecto
(grupo | categoria)
G2B
09
G2C
15
País | Local
Promotores
Modelo de financiamento
Entidades envolvidas
Internet

Estados Unidos da
Município de Otawa
América
City of Ottawa Transition Board
Público
City of Ottawa Transition Board
Deloitte Consulting
www.city.ottawa.on.ca/

Descrição
Numa fase prévia à execução prática do pretendido pela cidade de Ottawa – um
portal informativo e interactivo de nível mundial que fosse fiável e seguro no
fornecimento de serviços aos cidadãos –, fez-se uma análise do negócio, da infraestrutura tecnológica e do impacto e desenvolveram-se modelos de serviços de modo
a implementar uma solução online.
Em seguida, desenvolveu-se numa primeira fase um plano que incluiu: serviços de
entrega rápida e eficazes como e-services; canais mais apropriados para cada
serviço; infra-estruturas que acompanhem eficazmente o crescimento da população;
canais que possibilitem a preservação da privacidade dos cidadãos; determinação de
oportunidades para Alternative Service Delivery; e investimentos financeiros
necessários para manter e desenvolver a infra-estrutura e aplicações de e-service.
A segunda fase consistiu na implementação de um portal de Internet de fácil
acessibilidade e navegabilidade pelos cidadãos.
Benefícios
O portal ajudou as autoridades da cidade de Ottawa a transformarem-se no
“município de excelência, cumpridor das expectativas dos cidadãos em relação ao
value for money, acessível e com serviços de qualidade”
Existência de um portal informativo e interactivo de nível mundial que é fiável e seguro
no fornecimento de serviços aos cidadãos
Disponibilização de conteúdos em duas línguas (inglês e francês)
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Áreas
Organismos locais
e regionais

Aplicabilidade em Portugal
Razões
Fornecimento de serviços online fiáveis, seguros e de grande
qualidade às comunidades locais e regionais.
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Pais solteiros desempregados
PRESTAÇÃO INTEGRADA DE SERVIÇOS PÚBLICOS A SEGMENTOS DA
POPULAÇÃO
Tipo de Projecto
(grupo | categoria)
G2C
02
País | Local
Promotores
Modelo de financiamento
Entidades envolvidas
Internet

Reino Unido
Cambridge Local Government
Público
Cambridge Local Government
Accenture
http://www.opportunity-links.org.uk

Descrição
Criou-se um serviço inovador a ser gerido pelo Governo local de Cambridge e
destinado aos pais solteiros desempregados, recorrendo a valências de processos,
de estratégia e de tecnologia e integrando as necessidades e as expectativas dos
sectores público e privado.
O resultado foi um serviço público, de fácil acesso e utilização (via Internet e,
posteriormente, a ser aplicado em quiosques multimédia), respondendo
completamente às necessidades dos pais solteiros desempregados, ou seja,
fornecendo-lhes informações úteis sobre o apoio à infância, benefícios, educação,
formação e pesquisa de emprego.
Com efeito, além de proporcionar esquemas flexíveis de formação profissional, presta
apoio aos pais na procura de um local onde deixar os filhos durante o horário de
trabalho.
Benefícios
Introdução de um modelo inovador, centrado nas necessidades dos cidadãos
Disponibilização rápida e permanente de produtos e serviços com menores custos
aumentando a satisfação do utilizador
Identificação de padrões de comportamento e de necessidades específicas dos
cidadãos
Redução dos custos operacionais
Criação de novas oportunidades para outras entidades
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Aplicabilidade em Portugal
Áreas
Emprego e
Segurança
Social

Razões
A utilidade da aplicação em Portugal deste tipo de soluções
decorre principalmente do facto de propor uma abordagem de
prestação de serviços online orientada a um determinado grupo de
utilizadores, procurando satisfazer de forma integrada as suas
necessidades e promovendo para tal a colaboração de diversos
organismos públicos.
O presente caso sugere a cooperação entre os organismos
nacionais responsáveis pela actuação na área do Emprego e do
Apoio Social para a resolução da situação específica de pais
solteiros desempregados, embora o conceito seja naturalmente
extensível a outras situações e outras áreas da Administração.
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PAL
CENTRO ONLINE DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA
Tipo de Projecto
(grupo | categoria)
G2C
14
País | Local
Promotores
Modelo de financiamento
Entidades envolvidas
Internet

Nova Zelândia
Parlamento Neo-Zelandês
Orçamento próprio do parlamento
Parliament Counsel Office
Unisys
www.pco.parliament.govt.nz/pal

Descrição
PAL (e-legislation) – Public Access to Legislation é o nome do portal de acesso à
legislação produzida ou em discussão no Parlamento.
A solução suporta as funções principais do Parlamento - esboço e supervisão da
produção da legislação do Governo, assim como a garantia de que essa mesma
legislação está disponível de uma forma correcta e ajustada, incluindo a publicação
da versão oficial do New Zealand Acts of Parliament and Statutory Regulation.
Trata-se de um sistema de gestão de conteúdos e de ferramentas de Authoring para
produção de um output estruturado no site.
Benefícios
Permite o acesso à base de dados oficial de legislação e serve de fonte a outras
bases complementares
Melhora o acesso dos neozelandeses à mais actualizada informação legislativa
disponível, tanto ao nível de formato electrónico como impressa
Disponibiliza site de acesso gratuito fornecendo informação legislativa finalizada mas
também nas fases intermédias e permitindo, assim, analisar a sua evolução
Aumenta a participação democrática da sociedade civil no processo legislativo
melhorando, ao mesmo tempo, a transparência do exercício do poder
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Áreas
Parlamentos Nacional e
Regionais

Aplicabilidade em Portugal
Razões
Fomento da participação da sociedade civil no processo
legislativo.
Informação centralizada sobre a legislação e acesso a
custo reduzido e facilitado.
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PIH
GESTÃO ELECTRÓNICA DE FUNDOS DE APOIO À HABITAÇÃO
Tipo de Projecto
(grupo | categoria)
G2C
03
G2G
02
País | Local
Promotores
Modelo de financiamento
Entidades envolvidas
Internet

Estados Unidos da
América
Dept of Housing and Urban Development
Público
Dept of Housing and Urban Development
Accenture
www.hud.gov/offices/pih/systems/pic/

Descrição
O Public and Indian Housing (PIH), que depende do Department of Housing and
Urban Developement (HUD), é responsável por administrar um programa de fundos
de auxílio à habitação.
Na transição para o governo electrónico, as autoridades no domínio da habitação
social (PHA) passaram a poder recolher os processos de candidatura através da
Web. Deste modo, o PIH passou a permitir às PHA submeter, electronicamente, toda
a informação destinada à determinação da atribuição de fundos, concretizando assim
um dos objectivos fundamentais de modernização do HUD.
A aplicação que suporta o Centro de Informações do PIH (PIC) e verifica a
informação relativa ao Fundo de Capital (resultante da fusão das duas anteriores
fontes de financiamento) permite receber os dados dos PHA pela Internet. Esta
aplicação tem uma arquitectura tecnológica inovadora que poderá servir de
plataforma para o desenvolvimento de futuros sistemas.
Benefícios
Permite calcular com maior precisão o Fundo de Capital e proporciona uma prestação
de serviços aos residentes mais rápida
Reduz o aparecimento de eventuais fraudes
Proporciona um método alternativo para a obtenção da informação em formato
electrónico dispensando a recolha de dados pelos funcionários do departamento
HUD
Proporciona uma aceitação mais rápida dos novos processos
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Áreas
Gestão de fundos
de apoio à
habitação e a outras
áreas de
intervenção

Aplicabilidade em Portugal
Razões
Este tipo de necessidade, no domínio da optimização da
gestão dos recursos financeiros para a área da habitação e
da tramitação electrónica dos respectivos processos,
poderá encontrar correspondência, nomeadamente, na
concessão, pelo Instituto Nacional de Habitação, de
empréstimos para construção de habitação de custos
controlados ou para a realização de obras de conservação.
Este tipo de sistemas baseados na Web para gestão de
candidaturas, assim como as intervenções que possibilitam
a montante a gestão dos respectivos fundos, encontram
aplicação noutras áreas de intervenção em Portugal, de que
são exemplo os desenvolvimentos em curso nos sistemas
de informação do IGFSE, da EQUAL e do PRODEP III.
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Plymouth
GESTÃO E PARTILHA ELECTRÓNICA DE CONHECIMENTO
Tipo de Projecto
(grupo | categoria)
G2C
10
G2E
01
País | Local
Promotores
Modelo de financiamento
Entidades envolvidas
Internet

Reino Unido
University of Plymouth
University of Plymouth
Público
University of Plymouth; Sanderson IT
Microsoft
www.plymouth.ac.uk

Descrição
Implementou-se uma plataforma que permitiu tornar efectiva a comunicação e a
colaboração no campus universitário.
Além de todas as potencialidades de e-mail fornecidas, a Universidade passou a
dispor, também, de funcionalidade relativas à gestão de conhecimento.
Passou a existir apenas um local de armazenamento de informação.
Benefícios
A Universidade dispõe de uma plataforma altamente flexível, rapidamente escalável
consoante as necessidades
É capaz de responder a uma comunidade de estudantes e professores mais vasta,
tanto em quantidade como em dispersão geográfica, utilizando sempre a mesma
base de informação
A Universidade espera, agora, desenvolver um ambiente de ensino colaborativo à
distância, estendido a todos os estudantes e professores, aproximando as distâncias
e criando um fórum de partilha de ideias e debates, vitais a uma educação efectiva
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Aplicabilidade em Portugal
Áreas
Universidades e
Escolas.

Razões
A utilidade da aplicação em Portugal deste tipo de soluções
decorre principalmente do facto de propor uma aproximação,
tanto através da partilha de informação, como de ambientes de
colaboração, possibilitando reduzir o distanciamento dos
estudantes à escola.
Por outro lado aproxima, de uma forma mais efectiva, a
integração de professores e alunos em ambientes de partilha de
ideias.
A própria redução dos custos do ensino pode ser uma realidade
a partir do momento em que a partilha de informação e
ambientes de ensino à distância podem significar acesso a
conteúdos programáticos, disponíveis para todos.
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Polfed
SISTEMA DE RECOLHECIMENTO FACIAL E ARQUIVO DIGITAL DA POLÍCIA
Tipo de Projecto
(grupo | categoria)
G2G
01
País | Local
Promotores
Modelo de financiamento
Entidades envolvidas

Internet

Bélgica
Liège
Polícia Federal Belga
Público
Polícia Federal Belga; Visionics; Integrated
Services for Information Systems
Microsoft
www.polfed.be

Descrição
Muitas das vezes a policia não tem mais do que a imagem de um rosto para ligar o
suspeito a um crime. Contudo, as bases de dados apenas permitem a busca de
dados em formato de texto como sejam o nome, morada ou por vezes a data de
nascimento de uma pessoa permitindo, assim, que os erros possam ocorrer com
maior frequência ou que um criminoso opere com identidade falsa.
Com a introdução de um sistema nacional de reconhecimento facial que mede uma
matriz de características de um indivíduo, dados como a geometria dos olhos, nariz
ou boca representados em fotografia digital, são comparados com fotografias e
armazenadas nas bases de dados. A polícia deixou de introduzir nomes de suspeitos,
passando a introduzir fotografias.
A instalação deste sistema pioneiro na cidade de Liège, permitiu descobrir um
suspeito que possuía cinco identidades.
Benefícios
Substituição gradual do trabalho empírico da polícia, melhorando substancialmente a
qualidade e credibilidade dos dados obtidos
Facilita as investigações de pesquisa, dando maior rapidez e capacidade às forças
policiais
Disponibilização de mecanismos de busca de suspeitos, além dos tradicionais nomes
e morada
Verificação facilitada e mais fiável de identidades em aeroportos, fronteiras ou mesmo
em simples operações de rotina
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Aplicabilidade em Portugal
Áreas
PSP, GNR,
SEF, PJ

Razões
Agilizar as polícias, fornecendo-lhes meios mais adequados. E a
aproximação da realização de grandes eventos em território
nacional como, por exemplo, o Euro 2004.
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PrincAst
PLATAFORMA TECNOLÓGICA MULTICANAL PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS PÚBLICOS
Tipo de Projecto
(grupo | categoria)
G2B
02 | 04 | 07 | 09
G2C
01 | 03 a 07 | 09 | 12 | 15
País | Local
Promotores
Modelo de financiamento
Entidades envolvidas

Internet

Espanha
Astúrias
Principado das Astúrias
Público
Consejería de Administraciones Públicas y
Asuntos Europeos; Siebel
IBM
www.princast.es/

Descrição
Desenho e implementação de um sistema multicanal de atendimento ao cidadão,
integrado com os sistemas de gestão do Principado das Astúrias, servindo 1,1
milhões de cidadãos, 80 mil empresas e 18 mil funcionários públicos.
O projecto está integrado no programa de modernização do principado, baseia-se nos
princípios de Citizen Relationship Management (CRM), visando colocar o cidadão no
centro da Administração pública.
Foi criado um único catálogo actualizado de serviços prestados pela Administração
Pública e definido o modelo de organização, processos e procedimentos para o
controlo do CSB (Citizen Service Bureau) e as suas ligações com as unidades
internas da administração. E foram integrados três canais de comunicação com o
cidadão (telefone, Internet e presencial) numa plataforma de front-office.
O sistema fornece três níveis distintos de serviço: informação genérica (legislação,
impostos, etc.); informação específica (consulta de documentos); e processamento de
serviços da Administração.
Benefícios
Melhor entendimento por parte do cidadão dos serviços planeados e fornecidos pela
Administração
Permite ao cidadão escolher o canal a utilizar com a Administração Pública
Simplifica o relacionamento entre o cidadão e a Administração Pública
Criação de uma cultura de serviço ao cidadão na Administração Pública
Redução de custos
Dá à Administração uma maior visibilidade e capacidade de influenciar a sociedade
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Áreas
Grandes
câmaras
municipais

Administração
Central

Aplicabilidade em Portugal
Razões
A aplicabilidade seria numa grande câmara municipal, como a
de Lisboa, ou associações de municípios.
O objectivo seria dar aos munícipes acesso aos serviços da
Câmara via três canais, de forma integrada, com a
simplificação dos procedimentos a tomar quer pelos cidadãos
quer pelos funcionários.
A implementação de um sistema semelhante requer não só a
adopção de uma filosofia de serviço focada no cidadão como
também algum esforço de modernização da administração e
redesenho dos processos administrativos.
Este tipo de iniciativa pode, também, ser realizada em maior
escala, e servir de referência para um centro de atendimento
da administração central, cobrindo todo o território nacional.

APDSI – Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação

137 / 172

Mudar a máquina
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

COLECTÂNEA DE MELHORES PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE
DESENVOLVIMENTO INTERNACIONAIS

Reach
PLATAFORMA TECNOLÓGICA INTEGRADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS PÚBLICOS
Tipo de Projecto
(grupo | categoria)
G2B
09
G2C
15
G2G
01
País | Local
República da Irlanda
Promotores
Reach Agency, Gabinete do Primeiro-ministro
Modelo de financiamento
Público
Entidades envolvidas
Reach Agency; Comhairle e outros organismos
públicos; diversos fornecedores de software e
prestadores de serviços
Cap Gemini Ernst & Young
Internet
www.reach.ie/about/psb.htm

Descrição
O Public Services Broker (PSB) constitui o mecanismo único de acesso a serviços
públicos para melhorar a prestação desses serviços, através dos meios tradicionais
(pessoalmente ou por telefone) e de novos canais electrónicos. Isto é: trata-se de um
ponto de acesso comum aos serviços de e-Government, standards de interface
comuns, procedimentos e serviços de suporte, além da infra-estrutura necessária
para tornar o acesso simples e seguro.
O PSB permite a condução de transacções em nome próprio, oferecendo igualmente
os mecanismos que permitem aos cidadãos ou às organizações autorizarem agentes
(terceiros) a efectuar transacções em sua representação. Além disso, proporciona a
realização de operações de Contact Center, em pontos de atendimento presencial,
bem como a condução de transacções de pessoas colectivas por parte de
funcionários autorizados.
No sentido de proteger a privacidade do cliente, os dados pessoais são mantidos
numa base de dados segura ou “cofre” (vault), sob controlo do utilizador e protegida
por procedimentos e mecanismos de segurança state-of-the-art.
O acesso aos serviços é controlado por um sistema de autorizações rule-based. A
função central do PSB é a gestão do acesso pelos clientes aos serviços públicos por
meio de um sistema central de CRM (Customer Relationship Management).
Benefícios
Auxilia os clientes e os funcionários a encontrarem a informação referente aos
diversos serviços. E aumenta a velocidade e o grau de informação na tomada de
decisões acerca dos serviços necessários, numa dada situação
Constitui um meio electrónico seguro para a solicitação de serviços e realização de
transacções, tanto em regime de self-service, como presencial ou telefónico
Reduz ou elimina a necessidade de preenchimento repetitivo de formulários e permite
a prestação mais expedita do serviço solicitado
Oferece uma vasta gama de serviços, a partir de um único ponto de contacto, e
recebimento da informação pessoal necessária à prestação dos serviços pretendidos
pelo cliente.

APDSI – Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação

138 / 172

Mudar a máquina
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

COLECTÂNEA DE MELHORES PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE
DESENVOLVIMENTO INTERNACIONAIS

Áreas
Global

Aplicabilidade em Portugal
Razões
O conceito e o desenho proporcionam um mecanismo
expedito para oferecer uma interface única ao interlocutor
(pessoas individuais e colectivas) dos serviços públicos, um
dispositivo de concatenação de serviços e dados em torno da
definição de eventos, episódios ou necessidades e,
finalmente, um meio de integração estandardizado entre
organismos
públicos,
autorizando
desenvolvimentos
autónomos e legacy.
Destaca-se, também, a sobriedade e criatividade das
soluções organizacionais e o realismo do modelo e solução
face à realidade atomizada da Administração Pública, tanto
irlandesa como portuguesa.
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ROS
ADMINISTRAÇÃO FISCAL ONLINE
Tipo de Projecto
(grupo | categoria)
G2B
G2C
País | Local
Promotores
Modelo de financiamento
Entidades envolvidas
Internet

02
01

Irlanda
Office of the Revenue Commissioners
Público
Office of the Revenue Commissioners
Accenture
www.ros.ie

Descrição
O sistema Revenue Online Service (ROS), utilizando tecnologias Internet, permite aos
utilizadores o envio de informação em formato electrónico, os pagamentos e
consultas sobre as respectivas situações fiscais actuais e passadas.
No âmbito do projecto, foram desenvolvidas duas arquitecturas – uma técnica e outra
aplicacional –, baseadas numa solução modular capaz de disponibilizar serviços
online aos contribuintes num curto espaço de tempo.
O ROS integra soluções de processamento de impostos já existentes com as novas
soluções de e-commerce, e utiliza tecnologias de criptografia PKI e de
desenvolvimento em Java.
Benefícios
Melhoria da qualidade dos serviços prestados, através da disponibilização de uma
interface muito simples e fácil de utilizar
Maior volume de informação disponível, quer para os cidadãos e para empresas quer
para a Administração Fiscal
Maior acessibilidade dos serviços, estando estes disponíveis a qualquer hora, 24
horas por dia, sete dias por semana
Maior segurança, para os cidadãos e para as empresas, nos pagamentos e no
fornecimento de informação pessoal, dada a utilização de mecanismos de
comunicação segura e a sujeição a sofisticados processos de autenticação

APDSI – Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação

140 / 172

Mudar a máquina
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

COLECTÂNEA DE MELHORES PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE
DESENVOLVIMENTO INTERNACIONAIS

Áreas
Administração
Fiscal

Aplicabilidade em Portugal
Razões
A aplicabilidade em Portugal incide na área de actuação da
Administração Fiscal, em que se registam iniciativas
avançadas e até pioneiras na entrega de declarações fiscais
por via electrónica.
A solução irlandesa apresenta como possíveis linhas de
evolução a consagração de meios alternativos de pagamento
online do imposto liquidado (permitindo a efectiva conclusão
deste processo no site da Administração Fiscal), a adopção
de mecanismos de segurança e autenticação alternativos aos
actuais, e uma integração mais ampla com os sistemas de
back-office.
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Salzburgo
PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE SUPORTE À GESTÃO CENTRAL E
LOCAL DE PROCESSOS
Tipo de Projecto
(grupo | categoria)
G2B
07
G2G
01
País | Local
Promotores
Modelo de financiamento
Entidades envolvidas

Áustria
Salzburgo
Câmara de Salzburgo
Camarário
Câmara de Salzburgo; Fabasoft
Unisys

Internet

Descrição
Foram criadas aplicações de workflow para garantir uma comunicação e integração
electrónica seguras e eficientes entre todos os intervenientes, normalmente
dispersos, e complementar as aplicações Geographical Information Systems (GIS)
inerentes aos processos administrativos associados a funções-chave da cidade.
O sistema - gestão integrada dos processos associados aos sinais de trânsito na
cidade e permissões de construção - está hoje disponível para ser utilizado também
nos locais de obras, através de laptops, e será alargado à Internet, de modo a permitir
o acesso directo do cidadão às áreas funcionais que lhe digam respeito.
Com base numa forte integração de dados, o centro de suporte e contacto deste
sistema presta, assim, um serviço mais rápido e eficiente.
Benefícios
Redução substancial do tempo de trabalho despendido
Acesso rápido e seguro à informação, descrição e localização dos sinais, edifícios nas
ruas da cidade, e dos princípios legais associados
Melhor comunicação inter-departamental nos serviços municipais, eliminando a
ineficiência associada normalmente à desintegração de dados, informação e
procedimentos
Implementação de um sistema de contacto único e centralizado por forma a prestar
melhor informação e serviço
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Aplicabilidade em Portugal
Áreas
Razões
Grandes
Simplificação e integração de processos de administração e
cidades/municípios contacto com empresas e cidadãos, no âmbito da construção
e da sinalização de trânsito.
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SchoolsforSchools
APROVISIONAMENTO DAS ESCOLAS VIA INTERNET
Tipo de Projecto
(grupo | categoria)
G2B
08
País | Local
Promotores
Modelo de financiamento
Entidades envolvidas
Internet

Reino Unido
Collin Robinson
Privado
Collin Robinson
Accenture
WWW .SCHOOLSFORSCHOOLS.COM

Descrição
Este caso resulta da apresentação, por parte de uma entidade privada, da ideia de
uma solução de e-procurement para as escolas, num concurso de iniciativas para a
sociedade de informação.
Escolheram-se quatro escolas em Knowsley, no nordeste da Inglaterra, para instalar
uma aplicação-piloto denominada scholsforschool.com. Esta funciona como um
marketplace e utiliza uma versão do eSchoolMall, um sistema de e-procurement
originário dos EUA, específico para as escolas, e que permitiu interligar, de um modo
integrado, os processos de aprovisionamento com o software financeiro existente.
O projecto-piloto foi testado durante seis semanas e, no final, produziu-se um relatório
com as estatísticas resultantes da sua utilização, incluindo, entre outros dados, o
número de logons, páginas pesquisadas e os resultados de um inquérito de
satisfação preenchido pelos professores. O enorme sucesso do projecto-piloto
contribuiu decisivamente para o planeamento e concretização de outras instalações
do schoolsforschools.com em diferentes áreas do Reino Unido.
Benefícios
Oferece às escolas um processo de aprovisionamento mais rápido e simples
Garante às escolas a obtenção das condições mais vantajosas nos seus
aprovisionamentos
Possibilita, tanto às escolas como aos fornecedores, a gestão online de todo o
processo de aprovisionamento
Reduz substancialmente os custos com o papel
Reduz a actividade extra-curricular dos professores, permitindo uma maior dedicação
às actividades lectivas

APDSI – Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação

144 / 172

Mudar a máquina
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

COLECTÂNEA DE MELHORES PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE
DESENVOLVIMENTO INTERNACIONAIS

Aplicabilidade em Portugal
Áreas
Ensino Básico
e Secundário

Razões
O contexto associado ao número e à dispersão geográfica das
escolas dos ensinos Básico e Secundário nacionais, aliado a um
aprovisionamento similar em termos dos respectivos processos e
artigos adquiridos, adapta-se plenamente à utilização de
plataformas tecnológicas desta natureza.
A fácil tipificação de artigos de economato, mobiliário,
equipamento de salas de aula e recintos desportivos, entre
outros, constitui outro factor positivo para a adesão das escolas e
para a eficácia deste tipo de soluções.
Esta função, podendo ser assegurada pelas plataformas
generalistas existentes, poderá ser mais vantajosa se
concretizada numa plataforma vertical direccionada para o
universo das escolas.
A solução aplica-se, naturalmente, a outros domínios, quer do
ensino quer de outras áreas da Administração Pública. O
processo de implementação poderá também constituir uma
referência, na medida em que a pilotagem e a avaliação de
resultados preliminares constituem um dos factores de sucesso.
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Sienastore
PLATAFORMA DE COMÉRCIO ELECTRÓNICO PARA AGENTES LOCAIS DE
MUNICÍPIOS
Tipo de Projecto
(grupo | categoria)
G2B
09
G2C
15
País | Local
Promotores
Modelo de financiamento
Entidades envolvidas
Internet

Itália
Município de Siena
Municipio de Siena, Microsoft e Bassilichi
Público e Privado
Municipio de Siena; Bassilichi
Microsoft
WWW .SIENASTORE.COM
www.commune.siena.it

Descrição
A cidade medieval de Siena, na Itália, (património mundial), é reconhecidamente uma
das mais inovadoras em termos tecnológicos. Todas as 22 mil casas estão ligadas
por fibra óptica e os seus munícipes usam um smartcard para aceder a um conjunto
de serviços públicos online.
A solução foi construir uma loja virtual, com uma estratégia orientada para o
consumidor em que os diversos agentes locais podem promover os seus produtos e
serviços, com integração de sistemas de pagamento. A loja foi desenvolvida em
parceria com o município, o comércio e empresas locais e um banco local para o
processamento dos pagamentos electrónicos.
Benefícios
O comércio local tem agora uma presença global no comércio electrónico, com
encomendas a surgirem de todas as partes do mundo
Possibilidade de promover campanhas de marketing online e planear a sua produção
a partir da informação recolhida no site
Transmite uma imagem de liderança e atrai mais visitas à região
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Áreas
Todas as zonas
classificadas como
património mundial
(Évora, Óbidos, Angra
do Heroísmo, etc...)

Aplicabilidade em Portugal
Razões
Aumentar a visibilidade da região e atrair maior número
de visitantes
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TASS
CARTÃO ELECTRÓNICO DE ACESSO A SERVIÇOS PÚBLICOS
Tipo de Projecto
(grupo | categoria)
G2C
03
País | Local
Promotores
Modelo de financiamento
Entidades envolvidas

Espanha
Andaluzia
Secretaria de Estado de la Seguridad Social
Público
Secretaria de Estado de la Seguridad Social;
Royal Spanish Mint (Fábrica Nacional de Moneda
y Timbre)
Accenture

Internet

Descrição
A partir da criação de um cartão de identificação inteligente e personalizado, orientado
para os requisitos da actividade da Segurança Social e da Saúde, denominado
TASS, conseguiu-se melhorar a comunicação entre as entidades envolvidas e
garantir um acesso fácil, seguro e confidencial à informação disponível nos terminais
automáticos e nos Centros de Segurança Social e de Saúde.
Utilizou-se uma tecnologia multimédia, no caso de quiosques, e tecnologias de
segurança biométrica, aplicadas à utilização dos cartões de identificação electrónicos.
A utilização do cartão implicou dois níveis de segurança: o PIN destinado ao acesso à
informação menos pessoal, e a impressão digital autorizada no caso do acesso a
informação mais sensível, como, por exemplo, o registo de contribuições ou
benefícios.
O projecto-piloto envolveu 636 quiosques e 7 314 mil cartões Tarjeta de la Seguridad
Social y Salud (TASS).

Benefícios
Criação de um acesso rápido, directo e mais conveniente à informação, e eliminação
de tempos de espera nas filas dos centros de Segurança Social e de Saúde
Redução dos custos operacionais, como resultado da maior capacidade de tomada
de decisão, facilitada pela qualidade e acessibilidade da informação e pelo aumento
do controlo mantido sobre os pagamentos das contribuições
Redução da fraude e das taxas de erro na atribuição de benefícios, por exemplo, de
desemprego ou de incapacidade temporária
Maior rapidez nas transacções, decorrente da optimização dos processos, traduzida
numa aprovação mais célere dos pagamentos de benefícios
Redução das tarefas rotineiras e repetitivas, permitindo uma melhor afectação dos
recursos e viabilizando a modernização da imagem da Segurança Social, bem como
a qualidade dos serviços prestados por esta instituição ao cidadão
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Aplicabilidade em Portugal
Áreas
Segurança
Social / Serviço
Nacional de
Saúde

Razões
São inúmeras as vantagens obtidas pela utilização de
tecnologias como cartões inteligentes, quiosques multimédia e
dispositivos biométricos de identificação, nas áreas da
Segurança Social e Saúde, designadamente na melhoria da
acessibilidade dos cidadãos aos serviços e na redução da
fraude.
Este tipo de soluções encontra certamente múltiplas aplicações
em Portugal, nas áreas envolvidas em Espanha e em outras
áreas da Administração, representando o caminho para a
constituição de um cartão de identificação único.
Naturalmente que os factores de sucesso não se restringem
aos aspectos tecnológicos mas, sobretudo, à utilidade
providenciada por esta via aos cidadãos, através dos serviços
prestados e dos canais alternativos de acesso à informação.
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TexasOnLine
PORTAL INTEGRADO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO E ÀS
EMPRESAS
Tipo de Projecto
(grupo | categoria)
G2B
09
G2C
15
País | Local
Promotores
Modelo de financiamento
Entidades envolvidas
Internet

Estados Unidos da
Estado do Texas
América
Governo do Estado do Texas
Não disponível
Governo do Estado do Texas
KPMG
www.texasonline.com

Descrição
O TexasOnline.com transformou o modo como os cidadãos e as empresas fazem as
suas operações.
O portal permite o acesso a um vasto número de agências e serviços, no âmbito do
conceito de One-Stop-Shopping no que se refere ao acesso a informação e serviços
públicos.
A título de exemplo, como áreas de serviços disponíveis neste portal destacam-se, a
agricultura, a compra de veículos, assuntos relacionados com aquisição de habitação,
protecção ao consumidor, pequenos negócios, relações com outros estados e países,
educação, saúde, bem como dezenas de outras áreas de interesse público.
Benefícios
Aumento da eficiência dos serviços
Comodidade de acesso, o qual, a determinados serviços, pode ser 24 horas por dia e
365 dias por ano
Centralização de serviços
Aglomeração de sites facilitando a pesquisa e a procura por parte do cidadão
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Áreas
Diferentes
instituições que
tenham de prestar
atendimento ao
cidadão

Aplicabilidade em Portugal
Razões
Possibilidade de oferecer um portal ao cidadão português ou a
entidades privadas (empresas e outras organizações), onde
possam convergir todos os serviços, já disponíveis e em
desenvolvimento por parte de diversas entidades públicas e
privadas, tornando o acesso a esses serviços mais simples.
Extensão do conceito já usado na “Loja do Cidadão”, criando
uma plataforma mais alargada aos vários ministérios e
instituições, de grande interesse para os cidadãos.
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Turismo
PORTAL DE PROMOÇÃO DO SECTOR DO TURISMO
Tipo de Projecto
(grupo | categoria)
G2B
09
G2C
15
País | Local
Promotores
Modelo de financiamento
Entidades envolvidas

Internet

Espanha
Secretaria-Geral de Turismo de Espanha
Público
Secretaria-Geral de Turismo de Espanha;
Telefónica; Indra Sistemas
Microsoft
WWW .SPAIN.INFO

Descrição
O portal foi lançado para explorar o potencial da Internet na promoção do turismo
espanhol, em mercados específicos, e fornece informação e serviços em diversos
formatos, nomeadamente multimédia e 3-D.
O portal concentra toda a informação fornecida pelas 17 regiões autónomas, bem
como das autoridades locais, operadores privados, agentes de turismo, hotéis,
restaurantes, etc.
Trata-se de uma Content Factory que agrega e cria um inventário de toda a
informação turística de todos os sites e base de dados relevantes.
Nesta solução, existe também uma extranet e-commerce que possibilita a
intercomunicação e o relacionamento business-to-business entre todos os
intervenientes turísticos, além de uma intranet que fornece suporte aos organismos
de turismo do Estado.
Benefícios
Disponibilização de toda a informação (transportes, hotéis, restaurantes, locais de
interesse e outras opções ao longo do trajecto) a partir de um único local
Pode ser criado um livro de viagem e fazer a sua transferência para um PDA, ou
enviá-lo por correio electrónico
Maior eficácia na resposta às solicitações dos turistas, fornecendo toda a informação
relevante, evitando duplicação e informação desnecessária
Promoção do Turismo no mercado internacional

APDSI – Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação

152 / 172

Mudar a máquina
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

COLECTÂNEA DE MELHORES PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE
DESENVOLVIMENTO INTERNACIONAIS

Aplicabilidade em Portugal
Áreas
ICEP

Razões
Devido às semelhanças dos dois países (Espanha e Portugal),
ambos dependem do Turismo, sendo este uma das principais
fontes de rendimento económico. As condições geográficas e
climatéricas são também semelhantes, bem como as dificuldades
encontradas na promoção das ofertas deste sector.
A sua proximidade poderá resultar na utilização de sinergias que
fomentem o turismo não em termos individuais, por país, mas
numa aproximação Ibérica. No caso de Portugal, terá mesmo uma
vantagem – aprender e fazer melhor com o caso espanhol.
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Urna Electrónica
PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE SUPORTE AO PROCESSO ELEITORAL
Tipo de Projecto
(grupo | categoria)
G2C
14
País | Local
Promotores
Modelo de financiamento
Entidades envolvidas

Internet

Brasil
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Orçamento do TSE
Tribunal Superior Eleitoral;Microsoft, National e
Epson
Unisys
www.tse.gov.br/eleicoes/eleicoes2002

Descrição
Foram instaladas 406 mil urnas, controladas por cerca de nove mil pessoas, treinadas
e certificadas para o efeito, e coordenadas por um centro de gestão integrado. Foi a
maior votação electrónica do mundo – as eleições brasileiras de 2002 para
Presidente, governadores de Estado e Assembleia Legislativa Federal, com um
universo de cerca de 110 milhões de eleitores.
A urna electrónica é constituída por um terminal de eleitor, um micro terminal para o
presidente da secção de voto, um módulo impressor para relatórios e registos de
votos depositados automaticamente no interior da urna.
Para futuras eleições, o desenho da infra-estrutura tecnológica permitirá novos
avanços na conectividade total do sistema (Internet).
Benefícios
Sistema simples, rápido e seguro, de recolha e publicação de votos, com
possibilidade de poder ser também utilizado em regiões com menos condições no
âmbito das comunicações e energia
Redução significativa do trabalho pós-votação
Informação directa das opções de candidatos e partidos no visor da urna e registo
facilitado do voto, existindo ainda opções para eleitores deficientes
Aumento de segurança, eliminação de erros e possibilidade total de auditing
Preparação da população para o uso de novas tecnologias num acto de grande
cidadania
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Áreas
Sistema Eleitoral –
Comissão Nacional de
Eleições e Ministério da
Administração Interna

Aplicabilidade em Portugal
Razões
Informatizar a recolha dos votos simplificando o
processo
da
sua
contagem
e
respectivo
processamento.
Dada a menor dispersão do território português –
menor dimensão do número de eleitores, melhores
infra-estruturas de comunicação, energia e tecnologia,
será possível fazer avançar a experiência brasileira
para níveis mais altos de votação electrónica no nosso
país.
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Voto Electrónico
PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE SUPORTE AO PROCESSO ELEITORAL
Tipo de Projecto
(grupo | categoria)
G2C
14
País | Local
Promotores
Modelo de financiamento
Entidades envolvidas
Internet

Austrália
The Australian Capital Territory
Não disponível
The Australian Capital Territory
KPMG
www.act.gov.au

Descrição
A votação electrónica pode resolver alguns dos problemas dos tradicionais métodos
de votação, mas introduz um novo conjunto de dificuldades.
O desafio é explorar os benefícios da votação online sem comprometer a segurança
dos métodos actuais existentes.
The Australian Capital Territory ofereceu ao seu eleitorado a possibilidade de votar
em intranets situadas em polling stations, onde, após a identificação perante um
oficial de segurança, o cidadão exercia o seu direito de votar.
Este é um passo necessário para garantir a segurança do voto e a confiança do
cidadão perante a nova realidade.
Benefícios
Diminuição do tempo de gestão e operação das contagens
Acesso geral aos resultados com maior celeridade
Segurança no acto de votar
Melhor informação na apresentação dos boletins de voto
Resultados arquivados e registados com mais qualidade
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Áreas
Administração de
processos eleitorais

Aplicabilidade em Portugal
Razões
Poderá ser aplicado em diversos actos eleitorais, de
acordo com o grau de preparação das instituições. A
envolvente processual deverá ser equacionada
previamente.
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VSAM
SISTEMA ELECTRÓNICO DE AVALIAÇÃO NAS ESCOLAS
Tipo de Projecto
(grupo | categoria)
G2E
01
País | Local
Promotores
Modelo de financiamento
Entidades envolvidas

Internet

Austrália
Estado de Vitória
Governo de Vitória
Público
Victorian Board Of Studies, Ministério da
Educação e todas as escolas de Victoria
IBM
www.vcaa.vic.edu.au/

Descrição
Criação de um sistema de avaliação que permite aos estudantes realizarem as suas
provas online de forma segura e fiável, eliminando a avaliação presencial com
suporte em papel.
O Victorian Student Achievement Monitor (VSAM) foi desenhado e construído ao
longo de dois anos e, actualmente, é utilizado por todas as escolas do Estado como
sistema de avaliação de inglês e matemática.
Para realizar os testes é necessário fazer o download no servidor da escola. Cada
estudante tem acesso ao seu próprio teste e o nível de avaliação é determinado
através de um conjunto de perguntas baseado no tipo de respostas dadas
anteriormente. Depois de concluído o teste, a informação fica armazenada nas bases
de dados do VSAM para ser posteriormente analisada pelo Board of Studies.

Benefícios
Permite aos estudantes fazerem testes em qualquer escola e a qualquer altura
Os relatórios extraídos do sistema permitem às escolas analisar os resultados sobre
diversas formas e em tempo real
A avaliação executada no computador permite uma significativa redução dos custos
comparada com a avaliação em papel
Através de um único sistema tecnológico são possíveis operar múltiplas plataformas e
múltiplos browsers
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Áreas
Ministério da
Educação, Ministério
da Ciência e do
Ensino Superior

Aplicabilidade em Portugal
Razões
Esta iniciativa pode ser aplicada a todos os institutos de
ensino público para a realização de exames obrigatórios e
comuns, a nível nacional, como é o caso das provas
globais realizadas no ensino secundário.
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Capítulo

6

Links de Interesse
Uma colectânea de informação e de links de interesse sobre e-Government em todo
o Mundo está incluída no CD.
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Capítulo

7

Grupo de trabalho
Neste capítulo fazemos a apresentação das associações e empresas envolvidas na
produção deste trabalho.
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Sobre a APDSI
A APDSI – Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação, criada em
2002, tem por objecto a promoção e o desenvolvimento da Sociedade da Informação e do
Conhecimento em Portugal.
Na prossecução do seu objecto, a Associação desenvolve todas as actividades que julgue necessárias,
nomeadamente:
a)

Informar, aconselhar e apelar ao Estado no que concerne a questões políticas e legais relativas à
Sociedade da Informação e do Conhecimento;

b)

Informar os cidadãos, empresas e outras entidades sobre problemática relativas à Sociedade da
Informação e do Conhecimento;

c)

Contribuir para o combate à info-exclusão;

d)

Apoiar e desenvolver actividades que façam chegar os benefícios da Sociedade da Informação ao
maior número possível de cidadãos;

e)

Promover e dinamizar projectos de utilidade Pública no âmbito da Sociedade da Informação e do
Conhecimento;

f)

Participar em associações, cooperativas, sociedades ou outras pessoas colectivas, desde que tal
participação se mostre necessária para a prossecução dos objectivos da APDSI;

g)

Subscrever protocolos e acordos com quaisquer entidades que se disponham a colaborar e
prosseguir os objectivos da APDSI.

Projectos
Fóruns
Repensar a Sociedade da Informação e do Conhecimento no início do Séc. XXI – já realizado.
Estudos
Administração Pública na Sociedade da Informação – Benchmarking com as melhores
práticas e estratégias de desenvolvimento;
e-Procurement na Administração Pública;
Administração Pública Electrónica – Identificação dos processos básicos de interesse para o
cidadão e agentes económicos.
Carta de Compromisso
Fazer crescer o mercado da Sociedade da Informação em Portugal.

Contactos:
APDSI
Madan Parque – PCTAS
Edifício VI, “campus” da Caparica
Monte da Caparica

2829-516 Caparica
Tel: 21 294 96 06; Fax: 21 294 96 07
URL: www.apdsi.pt; apdsi@mail.pt
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ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL PORTUGUESA
CCI - CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA

Sobre a AIP
A Associação Industrial Portuguesa foi fundada em 28 de Janeiro de 1837, tem a sua sede em Lisboa e
conta actualmente com 3.744 sócios, entre os quais cerca de 25 de natureza associativa, cujos
associados são sócios indirectos da AIP e elevam para cerca de 45.000 a sua rede empresarial
nacional. A AIP dispõe, desde 1996, do estatuto de Câmara de Comércio e Indústria, podendo prestar
alguns serviços tradicionalmente ligados àquela condição, como a arbitragem.
A rede territorial da AIP, criada a partir de 1983 com a criação dos doze Núcleos Empresariais
Regionais, mais tarde (entre 1989 e 1991) Associações autónomas, garante a descentralização de
serviços e a proximidade ao tecido empresarial.
Possui um Parque de Feiras moderno, inaugurado em 1999, dispondo de uma área de exposições de
40.000 m2. O renovado Centro de Congressos de Lisboa, um dos mais modernos a nível internacional,
tem uma capacidade para cerca de 11.000 lugares, em eventos simultâneos.
A AIP tem parcerias com Universidades, Institutos Politécnicos, Centros de Investigação, Parques
Empresariais, Associações Profissionais e Sectoriais, a nível nacional e internacional, sustentadas
numa rede complexa e dinâmica de actividades e projectos. Possui, igualmente, em parceria com a
CIP, uma delegação em Bruxelas.
Refira-se ainda a longa tradição da AIP, através da sua Direcção de Associativismo e Competitividade
empresarial, no que respeita ao investimento nas qualificações e competências dos recursos humanos.
No âmbito das Tecnologias da Informação e da Comunicação a AIP dispõe de um emarketplaceIWAYTRADE.com, uma plataforma tecnológica avançada que visa promover a participação activa da
Comunidade Empresarial, em especial das PME, no mercado global e na economia digital,
proporcionando o acesso à realização de transacções electrónicas, à informação crítica para o negócio
e aos meios tecnológicos necessários.

Áreas de Intervenção
Prestação de serviços especializados às empresas, feiras, congressos, formação, dinamização do
associativismo, informação económica, estudos, consultoria, missões e encontros empresariais,
projectos de internacionalização e cooperação empresarial, portais e serviços associados à WEB,
constituem uma vasta gama de actividades que têm como fio condutor promover o associativismo e
estimular a competitividade da economia portuguesa.

Volume de negócios:

9.475.000 €

Mais informações em: WWW.AIP.PT

AIP
Praça das Indústrias
1300-307 Lisboa
Tel: + 351 21 360 10 00
Fax: + 351 21 363 90 47

Contactos: MARCOS@AIP.PT E ANDRE.MAGRINHO@AIP.PT
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Sobre a Accenture
A Accenture é a organização líder em serviços de consultoria de gestão e de tecnologia. Comprometida
com a inovação, a Accenture colabora com os seus Clientes, ajudando-os a alcançar os seus
objectivos estratégicos e na criação de valor. Com um profundo conhecimento dos vários sectores
empresariais, recursos globais e uma experiência comprovada em consultoria e outsourcing, a
Accenture consegue mobilizar pessoas, competências, alianças e tecnologias mais adequadas para
cada caso. Com mais de 75 mil profissionais em 47 países, a empresa gerou receitas no valor de 11,6
mil milhões de dólares no exercício terminado em 31 de Agosto de 2002. A homepage da Accenture é
www.accenture.com.
2002

Volume de negócios mundial
Numero de funcionários mundial
Volume de negócio em Portugal
Numero de funcionários em Portugal

11,6 Mil milhões de dólares
75 Mil
97,4 Milhões de euros
758

No Sector Público
A Administração Pública é um sector com especiais particularidades, onde as normais práticas de
gestão, em regra sujeitas aos princípios de racionalidade económica, se conjugam com um
enquadramento normativo e cultural próprio, subordinado à consecução de missões de natureza
pública. A existência, na Accenture, de um grupo com mais de 100 profissionais dedicados em
exclusivo a clientes da Administração Pública, permite a obtenção das experiências e dos
conhecimentos adequados a este sector.
A Administração Pública tem sido um dos sectores de maior crescimento na Accenture, com grandes
projectos de renome mundial. Face ao amplo leque de serviços existentes no universo da
Administração Pública, desenvolvemos uma prática especializada em subsectores homogéneos, por
forma a melhor responder às necessidades comuns dos nossos clientes a nível mundial.

Áreas de presença
Serviços Sociais, Justiça e Segurança, Receita, Educação, Defesa e Gestão de Recursos.
Mais informações em: www.accenture.com e www.accenture.com/government

Accenture
Amoreiras, Torre 1-16º
1070-101 Lisboa
Portugal
Contactos: joao.antonio.tavares@accenture.com
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Sobre a CAP GEMINI ERNST & YOUNG
A Cap Gemini Ernst & Young é uma das maiores Companhias de consultoria de gestão e desenvolvimento
em tecnologias de informação no mundo. A Companhia oferece serviços de consultoria de gestão e TI,
concepção, desenvolvimento, integração e outsourcing de sistemas para ajudar as empresas a implementar
estratégias de crescimento e potenciar a tecnologia na economia digital. A companhia conta com mais de
55.000 profissionais em todo o mundo e apresentou uma receita global de 8,4 mil milhões de Euros em 2001.

2001

Volume de Negócios mundial
Número de funcionários
Volume de negócios Portugal
Número de funcionários

8,4 mil milhões de euros
55.000
36,161 milhões de euros
480

No Sector Público
A Cap Gemini Ernst & Young tem uma longa tradição de colaboração com a Administração Pública europeia,
consolidada através de projectos de diferentes naturezas, endereçando, tanto as questões comuns a todos os
estados que decorrem da sua participação na União Europeia, como questões resultantes da organização
específica de cada país.
A CGE&Y tem também conduzido projectos da maior relevância ao nível da União Europeia, nomeadamente,
o estudo Web Based Survey on Electronic Public Services.
Em Portugal, a CGE&Y tem vindo a expandir a sua actuação na Administração Pública, utilizando um vasto
conjunto de competências que abrangem desde a consultoria ao nível de processos até ao desenvolvimento e
implementação de sistemas de informação e ao outsourcing.

Mais informações em: www.cgey.com ou www.pt.cgey.com
CAP GEMINI ERNST & YOUNG
Edifício Torre de Monsanto – Miraflores
1495-046 Algés
Portugal

TEL. 21 4122200
Contactos:

JOAO.BATALHA@CAPGEMINI.PT
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Sobre a Deloitte Consulting (futuramente Braxton)
É uma das empresas líder em consultoria de gestão, reconhecida pela sua abordagem directa na resolução
dos mais complexos desafios de negócio. Os seus consultores trabalham em colaboração com os seus
clientes para melhorar a performance de negócio, aumentar o valor para o accionista e criar vantagens
competitivas. A firma conta com 15 mil profissionais em 33 países e presta serviços a cerca de um terço das
empresas da Global Fortune® 500. Presente em Portugal desde o ano de 1997 conta com cerca de 150
profissionais em sete sectores de actividade chave: Bens de Consumo, Comunicações, Energia, Financeiro,
Indústria, Saúde e Sector Público.

2002

Volume de negócios mundial

3,15 Mil milhões de dólares

Numero de funcionários mundial

15.000

Volume de negócios em Portugal

14,2 Milhões de euros

Numero de funcionários em Portugal

150

No Sector Público
A empresa considera o sector público um mercado-chave e a sua experiência acumulada, a nível
internacional, permite-lhe aproveitar as sinergias e o conhecimento de agências e departamentos
governamentais de todo o mundo. Os seus serviços nesta área englobam o aconselhamento e o
desenvolvimento e aplicação de tecnologia baseada em soluções de negócio, implementações de Enterprise
Resource Planning (ERP), sistemas de gestão do relacionamento com clientes (CRM), gestão da mudança e
reengenharia de processos. Além disso, a equipa de consultores da área financeira dá apoio na definição de
políticas de investimento e aquisições.
Melhorar a qualidade de serviço, reduzir custos administrativos, desenvolver uma política orçamental e de
serviço, aumentar a produtividade dos recursos humanos, bem como melhorar a infra-estrutura de tecnologias
de informação são alguns dos desafios a ter em conta pelos responsáveis do sector.

Áreas de presença
Ambiente, Administração Interna, Cultura, Defesa, Economia, Educação, Emprego Energia, Finanças, Justiça,
Negócios Estrangeiros, Transportes e Segurança Social.

Mais informações em: WWW.DC.COM / WWW.BRAXTON.COM
DELOITTE CONSULTING (FUTURAMENTE BRAXTON)
R. Artilharia Um, nº 51
Páteo Bagatella, Edifício I, 2º
1250-137 Lisboa
Portugal

Contacto: DCPORTUGAL@DC.COM
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Sobre a IBM
A IBM é a maior companhia multinacional fornecedora de tecnologias de informação, ao nível de soluções e
serviços de consultoria estratégica de negócio e de tecnologia. As áreas de actuação da IBM incluem serviços
de implementação de soluções de negócio cobrindo as diferentes indústrias, serviços associados à tecnologia,
web hosting, outsourcing e integração de sistemas, hardware e software, bem como, no apoio ao
financiamento de projectos através da IBM global financing.
A IBM está presente e conduz operações de negócio em 170 países, detendo 20 laboratórios de investigação
e desenvolvimento e 34 centros de produção, em todo o mundo.
Em Portugal, a IBM iniciou as suas operações em 1938.

2001

Volume de negócios mundial

85.9 Mil milhões de dólares

Número de colaboradores

315.000

Volume de negócios em Portugal

264 Milhões de euros

Número de colaboradores

532

No Sector Público
O Sector Público é um dos sectores onde tradicionalmente a IBM tem uma forte presença, consubstanciada
através de vários projectos de implementação de tecnologia associada à infra-estrutura e de desenvolvimento
de soluções orientadas ao negócio do cliente, com uma importante presença no desenvolvimento de
iniciativas e-Government.
A importância estratégica do Sector Público para a IBM, levou à criação de centros de competência
internacionais, onde se concentram e desenvolvem o conhecimento dos segmentos de mercado e soluções
específicas para as áreas Postal, Social Security, Health e Taxes.

Áreas de presença
Defesa e Segurança, Finanças, Segurança Social, Justiça, Agricultura, Educação, Saúde e Postal

Mais informações em: www.ibm.com, http://ibm.com.pt
COMPANHIA IBM PORTUGUESA, S.A.
Praça de Alvalade, 7
1700-036 Lisboa
Portugal

Contacto: eduardo_fonseca@pt.ibm.com
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Sobre a KPMG
É uma empresa global de serviços de consultoria e auditoria, cujo objectivo é converter conhecimento em
valor, para benefício dos seus clientes, dos seus colaboradores e da comunidade em geral. É uma das
principais líderes na prestação de serviços nas áreas de auditoria, fiscalidade e consultoria, com uma equipa
de mais de 100 mil consultores, em todo o mundo, e uma presença activa em mais de 750 cidades e 152
países. Através da combinação da especialização por indústrias e de soluções multifacetadas, associada à
capacidade para actuar local e globalmente, a firma proporciona aos clientes a maximização do retorno. E
gera, deste modo, excepcional valor para o negócio dos clientes, porque tem um conhecimento profundo das
suas indústrias, estratégias, melhoria contínua das operações e da tecnologia.

2001

Volume de negócio mundial

11,7 Mil Milhões de dólares

Numero de funcionários

100 Mil

Volume de negócio em Portugal (2002)

36 Milhões de euros

Numero de funcionários

470

No Sector Público
A experiência internacional da empresa na análise e concepção dos novos modelos organizativos e dos
processos associados, no contexto da Internet e da Webização, nas empresas e instituições, assegura um
retorno rápido da implantação de metodologias e tecnologias, devidamente comprovadas e já testadas em
ambientes semelhantes.
Este sector tem vindo a ser alvo de pressões e desafios, no sentido de humanizar e, simultaneamente, prestar
serviços de qualidade. A situação, se por um lado denota as pressões do sector, por outro lado, cria condições
para, com iniciativas inovadoras e tecnologicamente evoluídas, fazer a diferença e mostrar, com rapidez,
grandes ganhos num curto espaço de tempo.
A introdução das novas tecnologias tem que englobar um novo modelo organizacional, com novos processos,
reflectindo a utilização intensiva da Internet, num processo de transformação em espiral, criando um ambiente
interactivo e colaborativo, onde os cidadãos, as empresas e as instituições constituem uma parte activa,
participando no processo.

Áreas de presença:
Justiça, Educação Turismo, Saúde, Defesa, Regulação de Mercados, Economia e Finanças, Transportes
Públicos, Cultura, entre outros.

Mais informação em: www.kpmg.com
KPMG
Edifício Monumental
Av. Praia da Vitória, 71A-11º
1600-069 Lisboa
Portugal
Contacto: lsoares@kpmg.com
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Sobre a Microsoft
Fundada em 1975, a Microsoft (Nasdaq “MSFT”) é líder mundial em software, serviços e tecnologias Internet
para utilização pessoal e empresarial. A empresa dispõe de um vasto leque de produtos destinados a
proporcionar aos utilizadores o melhor software, adequado às suas necessidades – a qualquer momento, em
qualquer lugar e em qualquer dispositivo.
Volume de negócio mundial

28.37 mil milhões de dólares (ano fiscal Jul 2001 a Jun 2002)

Numero de funcionários mundial

50 621

Volume de negócio em Portugal

89.6 milhões de euros (ano de calendário)

Numero de funcionários em Portugal

140

No Sector Público
Esta empresa dá uma grande importância à colaboração com as entidades públicas de forma a apoiar os
esforços de desenvolvimento tecnológico que visam aproximar os cidadãos da Administração Pública - uma
área com características próprias e que assume um papel preponderante na sociedade, tendo o objectivo
claro de procurar servir da melhor forma os cidadãos -, pelo que, através da equipa responsável pela área e
em conjunto com os diversos parceiros relevantes, tem procurado apoiar as diversas iniciativas na área do eGovernment em Portugal.

Mais informação em:

www.microsoft.com, www.microsoft.com/portugal e
www.microsoft.com/business/industry/gov/

MSFT, Software para microcomputadores, Lda
(subsidiária da Microsoft Corporation)
Edificio Plaza I
Rua Quinta da Quintã, nº3
Quinta da Fonte
2780 –730 PAÇO D’ARCOS
Portugal

Contacto: JOAOM@MICROSOFT.COM
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Sobre a Novabase
Fundada em 1989, a Novabase é uma empresa líder no sector das Tecnologias da Informação em Portugal.
Em termos internacionais, a Novabase opera no Brasil e em Espanha.
A Novabase organiza-se em três divisões de negócio: Novabase Consulting (inclui Consultoria, Integração de
Sistemas e Outsourcing), Novabase Engineering Solutions (inclui TV Interactiva, Bilhética, Controlo de
Acessos, Equipamentos de Telecomunicações) e Novabase Training (inclui formação em TI, presencial e
através de e-learning).
Cotada na Euronext Lisboa desde Julho de 2000, a Novabase integra o PSI20 desde Janeiro de 2001 e o
NEXT 150 desde 24 de Maio de 2002.

2001

Volume de negócio consolidados

96,5 Milhões de euros

Número de funcionários

944

No Sector Público
A Administração Pública está a modernizar-se na forma como aparece ao cidadão: a aposta na criação, até
2005, de versões online para todos os serviços é ambiciosa e traz consigo a nova forma de estar que
caracteriza a Administração Pública.
Tem sido preocupação da Novabase levar até junto dos organismos públicos a experiência, inovação e
conhecimento profundo da realidade do “negócio” das instituições, ligando os cidadãos e a administração
pública de um modo cada vez mais eficiente.
A Novabase tem-se posicionado, desde sempre, como um parceiro preferencial de várias instituições da
Administração Pública. Neste sentido, tem, ao longo do tempo, apresentado diversas soluções específicas
nesta área.

Mais informações em: www.novabase.pt
Novabase
Avenida Engª Duarte Pacheco, 15
1070-100 Lisboa
Portugal

Contacto: CRISTINA.TEIXEIRA@NOVABASE.PT
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Sobre a Oracle
A empresa (Nasdaq: ORCL) é líder em software de gestão e tecnologias de informação, fornecendo software
às maiores companhias mundiais. Fornece software de base de dados, ferramentas e soluções de negócio,
além de serviços de consultoria, formação e suporte. Com sede em Redwood Shores, na Califórnia, Estados
Unidos da América, é a primeira companhia a desenvolver e fornecer produtos cem por cento orientados para
funcionar na Internet.

2002

Volume de negócio mundial

9.4 biliões de dólares

Número de funcionários

42.000

Volume de negócio em Portugal

Não divulgável

Número de funcionários

159

No Sector Público
A visão da empresa é apoiar a Administração Pública a alcançar maiores níveis de acessibilidade e satisfação
dos cidadãos.
Numa era de mudança, a Administração Pública enfrenta constantemente novos desafios. A todos os níveis
do Estado existe pressão para que esta atinja novos e ambiciosos objectivos, com uma eficácia melhorada,
decorrente de uma gestão mais equilibrada dos recursos existentes. Por outro lado, o cidadão exige, à
Administração Pública, o mesmo tipo e qualidade de serviço fornecidos pelo sector privado. A todos os
organismos do Estado se exige uma resposta a estes desafios.

Mais informações em: www.oracle.com, www.oracle.com/pt
Oracle Portugal
Lagoas Park, Edifício Nº 8
2780 Porto Salvo
Portugal

Contactos: antonio.rodrigues@oracle.com,
francisco.araujo@oracle.com
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Sobre a Unisys
A Unisys é uma companhia multinacional que fornece soluções e serviços de tecnologias de informação em
todo o mundo. Os seus profissionais combinam a experiência em serviços de consultoria e integração de
sistemas, outsourcing, gestão de infra-estruturas e tecnologia de servidores, com pensamento estratégico e
rigor na implementação de soluções para ajudar os seus clientes, em mais de 100 países, a alcançar
vantagens competitivas.

2001

Volume de negócios mundial

6,018 Mil milhões de dólares

Número de funcionários mundial

38.900

Volume de negócio em Portugal

38,130 Milhões de euros

Número de funcionários em Portugal

145

No Sector Público
Da consultoria à integração de sistemas e suporte, a empresa fornece serviços e soluções completas e
personalizadas para as administrações públicas de vários continentes sendo o Sector Público um dos
mercados estratégicos da Unisys. São cinco décadas de experiência e profissionalismo na oferta internacional
de serviços, soluções e tecnologias integradas e enquadradas no propósito de aumentar a eficiência e
melhorar as relações entre os governos e os cidadãos – ajudando a servir e a proteger.
Em 2001, 33% do negócio da Unisys foi realizado no mercado do Sector Público.

Áreas de presença
Administração e Finanças, Defesa, Justiça e Segurança, Saúde e Segurança Social

Mais informações em: www.unisys.com, www.unisys.pt e www.unisys.com/public_sector
Unisys Portugal
Direcção de Marketing
Av. Praia da Vitória, nº 71 A – 7º
1069-002 Lisboa
Portugal

Contacto: Luis.Deveza@unisys.com
Olinda.Marques@unisys.com
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