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A construção da Sociedade da Informação é um processo complexo, que deve ser participado por diversos agentes, onde as 
regras e responsabilidades dessa participação são muitas vezes difusas e indeterminadas.

A visibilidade social e o empenho político que têm ocorrido nos últimos anos, tornam particularmente importante a percepção 
da qualidade da presença na Internet das Câmaras Municipais, pois é nessa percepção que se baseia, fundamentalmente, o juízo 
público que determina o sucesso ou insucesso dos esforços desenvolvidos. Importa assim acompanhar a sua evolução e situação, 
e desse acompanhamento retirar as aprendizagens que permitam ajustar continuamente as políticas e as práticas que potenciem 
o sucesso da construção da Sociedade da Informação que todos ansiamos. 

Todos os cidadãos e todas as organizações devem ser envolvidos na construção da Sociedade da Informação, pois trata-se de 
um fenómeno do qual ninguém deveria ser excluído. Não sendo um processo construtivo espontâneo, é necessário promovê-
lo, cabendo a cada um parte desse esforço. À administração central, aos cidadãos, às empresas, às autarquias, às universidades, 
enfim, a todos. Mas são as Câmaras Municipais que detêm em cada uma das regiões onde se inserem um papel de charneira, com 
capacidades e oportunidades únicas que derivam da sua proximidade aos cidadãos e das responsabilidades que tem para com 
os seus munícipes.

As Câmaras Municipais desempenham por isso um importante papel demonstrador e de estímulo local à construção e participação 
na sociedade da informação.

Talvez derive da aceitação da importância desse papel a atenção que se tem dado à evolução da presença na Internet das 
Câmaras Municipais. A Tabela 1 descreve os principais estudos realizados pelo Gávea (Laboratório de Estudo e Desenvolvimento 
da Sociedade da Informação – Universidade do Minho), sobre a totalidade dos municípios portugueses. Iniciados em 1999, têm 
mantido uma periodicidade aproximada de dois anos, tendo sido publicado recentemente o último dos estudos efectuado 
(Dezembro de 2008).

Tabela 1 – Estudos globais sobre a presença na Internet das Câmaras Municipais. 

Nesta série de estudos utilizou-se um modelo de avaliação da maturidade adaptado do índice proposto para o eEurope 2002, que 
assenta em quatro níveis de maturidade de acordo com o tipo de conteúdos disponibilizados via web pela administração pública 
aos cidadãos e às empresas.

Tabela 2 – Níveis de maturidade  
eEurope 2002.

O ranking baseado na maturidade veio a mostrar-se um instrumento de grande popularidade junto das câmaras, certamente pelo 
seu poder de síntese e pela facilidade de apreensão. A caracterização da situação pelo nível de serviço que é oferecido cria de 
facto um espaço de entendimento fácil, quer para o autarca quer para o cidadão.

Foram utilizados como critérios de avaliação aspectos como: a riqueza dos conteúdos; a actualização dos conteúdos; a 
acessibilidade; a navegabilidade; as facilidades para cidadãos com necessidades especiais; a utilização do correio electrónico, 
complementados com uma análise cuidada das boas práticas identificadas em cada um dos níveis de maturidade.

Com os dados recolhidos desde 2001, é possível fazer-se a tabela comparativa (Tabela 3), que permite facilmente concluir sobre 
a evolução da situação nos últimos anos.

Tabela 3 – Distribuição das câmaras pelos níveis de maturidade.

 

A Figura 1 ilustra claramente essa tendência 
de evolução, principalmente nos níveis 1 e 2, 
mas expõe também com clareza a velocidade 
assustadoramente lenta com que tem 
ocorrido no nível 3 e 4. É de notar que no nível 
mais elevado, o nível 4, em 2005 foi apenas 
identificada uma Câmara Municipal e em 2007 
apenas duas.

Figura 1 – Distribuição das Câmaras 
Municipais pelos níveis de maturidade.
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1 INTRODUÇÃO 

A construção da Sociedade da Informação é um processo complexo, que deve ser 
participado por diversos agentes, onde as regras e responsabilidades dessa 
participação são muitas vezes difusas e indeterminadas. 

A visibilidade social e o empenho político que têm ocorrido nos últimos anos, tornam 
particularmente importante a percepção da qualidade da presença na Internet das 
Câmaras Municipais, pois é nessa percepção que se baseia, fundamentalmente, o 
juízo público que determina o sucesso ou insucesso dos esforços desenvolvidos. 
Importa assim acompanhar a sua evolução e situação, e desse acompanhamento 
retirar as aprendizagens que permitam ajustar continuamente as políticas e as práticas 
que potenciem o sucesso da construção da Sociedade da Informação que todos 
ansiamos.

2 O PONTO DE PARTIDA 
2.1 Estudos Gávea sobre a presença na Internet das Câmaras Municipais 
Portuguesas

Todos os cidadãos e todas as organizações devem ser envolvidos na construção da 
Sociedade da Informação, pois trata-se de um fenómeno do qual ninguém deveria ser 
excluído. Não sendo um processo construtivo espontâneo, é necessário promovê-lo, 
cabendo a cada um parte desse esforço. À administração central, aos cidadãos, às 
empresas, às autarquias, às universidades, enfim, a todos. Mas são as Câmaras 
Municipais que detêm em cada uma das regiões onde se inserem um papel de 
charneira, com capacidades e oportunidades únicas que derivam da sua proximidade 
aos cidadãos e das responsabilidades que tem para com os seus munícipes. 

As Câmaras Municipais desempenham por isso um importante papel demonstrador e 
de estímulo local à construção e participação na sociedade da informação. 

Talvez derive da aceitação da importância desse papel a atenção que se tem dado à 
evolução da presença na Internet das Câmaras Municipais. A Tabela 1 descreve os 
principais estudos realizados pelo Gávea (Laboratório de Estudo e Desenvolvimento 
da Sociedade da Informação – Universidade do Minho), sobre a totalidade dos 
municípios portugueses. Iniciados em 1999, têm mantido uma periodicidade 
aproximada de dois anos, tendo sido publicado recentemente o último dos estudos 
efectuado (Dezembro de 2008). 

Tabela 1 – Estudos globais sobre a presença na Internet das Câmaras Municipais.  
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Nesta série de estudos utilizou-se um modelo de avaliação da maturidade adaptado do 
índice proposto para o eEurope 2002, que assenta em quatro níveis de maturidade de 
acordo com o tipo de conteúdos disponibilizados via web pela administração pública 
aos cidadãos e às empresas. 

Tabela 2 – Níveis de maturidade eEurope 2002. 

O ranking baseado na maturidade veio a mostrar-se um instrumento de grande 
popularidade junto das câmaras, certamente pelo seu poder de síntese e pela 
facilidade de apreensão. A caracterização da situação pelo nível de serviço que é 
oferecido cria de facto um espaço de entendimento fácil, quer para o autarca quer para 
o cidadão. 

Foram utilizados como critérios de avaliação aspectos como: a riqueza dos conteúdos; 
a actualização dos conteúdos; a acessibilidade; a navegabilidade; as facilidades para 
cidadãos com necessidades especiais; a utilização do correio electrónico, 
complementados com uma análise cuidada das boas práticas identificadas em cada 
um dos níveis de maturidade. 

Com os dados recolhidos desde 2001, é possível fazer-se a tabela comparativa 
(Tabela 3), que permite facilmente concluir sobre a evolução da situação nos últimos 
anos.

Tabela 3 – Distribuição das câmaras pelos níveis de maturidade. 
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e 2, mas expõe também com clareza a velocidade assustadoramente lenta com que 
tem ocorrido no nível 3 e 4. É de notar que no nível mais elevado, o nível 4, em 2005 
foi apenas identificada uma Câmara Municipal e em 2007 apenas duas. 
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Figura 1 – Distribuição das Câmaras Municipais pelos níveis de maturidade. 

2.2 Workshops APDSI sobre “Oportunidades e Desafios para a Administração 
Pública Local no Contexto da Sociedade da Informação” 

Com o objectivo de contribuir para a discussão da Sociedade da Informação no âmbito da 

administração pública regional e local e dos seus agentes, de modo a que o cidadão possa vir 

a ter acesso a cada vez mais e melhores serviços públicos online, a APDSI organizou um 

conjunto de workshops sobre as perspectivas de desenvolvimento da Sociedade da Informação 

nas autarquias locais, tendo como referência o QREN 2007/2013. 

A estratégia seguida pelo grupo de trabalho da APDSI passou por levar o debate desta 

problemática para junto do poder local (Guimarães com 48 participantes e Setúbal com 98 

participantes).  

Em ambas as workshops as intervenções dos oradores convidados foram de extrema 

qualidade, dando origem a discussões muito participadas. A riqueza de todas as intervenções, 

muitas delas notáveis, permitiram identificar uma convergência para sete grandes 

oportunidades e desafios que aqui se reproduzem: 

1 – Exclusão/Inclusão 

Sendo a Info-Inclusão/Info-Exclusão um problema universal na construção da Sociedade 
da Informação, as assimetrias regionais e locais, particularmente notórias no nosso país, 
tornam este problema merecedor de uma atenção redobrada por parte dos agentes locais 
e regionais. 

  2 - Cidadania  

O actual sistema democrático, sustentado pelos mecanismos tradicionais, demonstra 
sinais de esgotamento, que começam a ser globalmente reconhecidos. Os novos 
instrumentos da Sociedade da Informação são uma oportunidade que deve ser 
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Com o objectivo de contribuir para a discussão da Sociedade da Informação no âmbito da administração pública regional e local 
e dos seus agentes, de modo a que o cidadão possa vir a ter acesso a cada vez mais e melhores serviços públicos online, a APDSI 
organizou um conjunto de workshops sobre as perspectivas de desenvolvimento da Sociedade da Informação nas autarquias 
locais, tendo como referência o QREN 2007/2013.

A estratégia seguida pelo grupo de trabalho da APDSI passou por levar o debate desta problemática para junto do poder local 
(Guimarães com 48 participantes e Setúbal com 98 participantes). 

Em ambas as workshops as intervenções dos oradores convidados foram de extrema qualidade, dando origem a discussões 
muito participadas. A riqueza de todas as intervenções, muitas delas notáveis, permitiram identificar uma convergência para sete 
grandes oportunidades e desafios que aqui se reproduzem:

1 – Exclusão/Inclusão
Sendo a Info-Inclusão/Info-Exclusão um problema universal na construção da Sociedade da Informação, as assimetrias regionais 
e locais, particularmente notórias no nosso país, tornam este problema merecedor de uma atenção redobrada por parte dos 
agentes locais e regionais.

2 - Cidadania 
O actual sistema democrático, sustentado pelos mecanismos tradicionais, demonstra sinais de esgotamento, que começam 
a ser globalmente reconhecidos. Os novos instrumentos da Sociedade da Informação são uma oportunidade que deve ser 
aproveitada para a renovação do sistema democrático e do exercício da cidadania, aos níveis central, regional e local.

3 – Utilidade do investimento
O excesso de oferta de serviços online por parte da administração local e regional em relação à procura efectiva por parte dos 
cidadãos acarreta um desperdício decorrente dos investimentos feitos para além dos justificados pela procura real.
Por outro lado, a procura de serviços pelo cidadão para além do nível dos que são disponibilizados pela administração, traduz 
uma incapacidade de resposta com elevado custo político.
Julga-se desejável a procura do ajustamento continuado entre o investimento na oferta de serviços online e a capacitação dos 
cidadãos para o acesso a esses serviços.

4 – Sustentabilidade dos projectos
Nos dias de hoje é por todos reconhecida a necessidade da viabilidade económica dos projectos de investimento público na 
construção da Sociedade da Informação. Contudo, importa reconhecer que alguns desses investimentos devem resultar da 
responsabilidade social dos agentes públicos, locais e regionais, pelo que, naturalmente, os critérios de avaliação não podem ser 
estritamente de natureza económica. Assim sendo, a responsabilidade da sustentabilidade dessas iniciativas deverá caber aos 
agentes locais.
Reconhece-se que a fronteira entre o que é incentivo e dinamização de novos projectos para a construção da Sociedade da 
Informação e o que é uma intervenção perturbadora do normal funcionamento dos mercados e da actividade económica tem 
contornos muito difusos e subjectivos.

5 – Envolvimento das instituições públicas e privadas
Enquanto o envolvimento dos agentes da administração local e regional é um resultado natural da sua localização e missão, o 
envolvimento das instituições privadas deveria resultar, em parte, da aplicação de critérios que favorecessem as empresas locais, 
tornando-se assim um instrumento de racionalização do ordenamento do território.

6 – Infra-estrutura de comunicações
A inexistência de uma infra-estrutura nacional de comunicações que suporte o acesso em banda larga à generalidade dos 
cidadãos tem sido uma limitação a um mais rápido desenvolvimento da Sociedade da Informação.
Paradoxalmente foram atribuídas fatias significativas de investimento público aos projectos locais e regionais para a construção 
de infra-estruturas de comunicação (redes de fibra óptica), sem que desse investimento tenha resultado a expectável massificação 
do acesso à banda larga por parte dos cidadãos.
Julga-se que há uma necessidade premente de regular, encontrar e incentivar modelos de exploração que permitam integrar 
todas as infra-estruturas entretanto construídas, numa solução nacional que de facto potencie a acessibilidade generalizada a 
serviços de qualidade.

7 – Construir sobre o que está feito
Tem havido um significativo desaproveitamento, quer das redes organizacionais que se constituíram em torno dos projectos de 
construção da Sociedade da Informação locais e regionais, quer dos produtos, serviços e aprendizagens que daí resultaram.
Julga-se que deveria haver mecanismos que melhorassem o aproveitamento dos esforços anteriormente realizados como ponto 
de partida para as iniciativas futuras.

Procurando-se fazer um juízo global sobre a presença na Internet dos organismos da nossa administração pública local, em rigor, 
não se pode considerar que a situação seja muito animadora.

Há alguns casos de grande sucesso, sempre muito publicitados, com efectivo impacto nos serviços prestados, às empresas e 
outras organizações e aos cidadãos, mas continua a persistir uma imensa lista de situações inaceitáveis perante os padrões e 
expectativas que são hoje internacionalmente reconhecidos.

Apesar dos investimentos e esforços imensos que têm sido feitos, o nível de serviços e da sua utilização é ainda incipiente 
quando comparado com as expectativas utilizadas como referência para justificar esses investimentos e esforços.

Também parece haver uma evidência de que, de uma forma geral, os investimentos realizados não produziram melhorias 
relevantes na forma como os processos são suportados no back-office, perdendo-se assim a oportunidade de efectivamente 
modernizar os processos de suporte aos serviços oferecidos. Acresce o facto de se poder verificar que a maiores investimentos 
não corresponde necessariamente uma maior qualidade dos serviços disponibilizados.

Cabe às Câmaras Municipais um papel único em cada uma das regiões onde se inserem, papel esse que deriva da sua efectiva 
proximidade aos cidadãos e empresas e das responsabilidades directamente assumidas com eles. O investimento na construção 
das infra-estruturas e na oferta de serviços tem sido muito volumoso, em particular naquelas câmaras que estão envolvidas em 
projectos de “Cidades Digitais” ou “Regiões Digitais”. Contudo, em termos globais os indicadores que traduzem a evolução das 
Câmaras Municipais têm tido evoluções muito ténues, ou até em alguns casos, difíceis de explicar. A Figura 2 ilustra uma dessas 
situações onde parece não existir qualquer correlação entre o valor investido por eleitor e a variação da maturidade. Para 28 
projectos realizados ou em curso de cidades e regiões digitais, calculou-se o número de euros investido por eleitor dessa cidade 
ou região. Definiu-se por “Ganho de Maturidade” a diferença entre a média do nível de maturidade das câmaras da região digital 
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entre a data da homologação do projecto e a avaliação de 2007.

Certamente que uma análise grosseira como esta abre espaço para algumas situações particularmente estranhas, quase sempre 
derivadas das condições limite e do desencontro entre as datas utilizadas nas observações e no desenvolvimento dos projectos, 
mas não deixa de ser desconcertante, e intuitivamente difícil de compreender, a evidência de que o número de euros por eleitor 
gastos numa região digital, não tem correlação com o impacto desses investimentos na melhoria da maturidade dos serviços 
prestados pela câmara dessa região, como é facilmente observável na Figura 2.

Figura 2 – Euros/Eleitor nas Cidades e Regiões Digitais versus o Ganho de Maturidade.

Definindo o “Impacto” do investimento como 
1.000 vezes o “Número de Euros por Eleitor” 
dividido pelo “Ganho de Maturidade”, pode-se 
obter a representação mostrada na Figura 3. Pela 
observação destes gráficos fica bem patente a 
inexistência de uma relação entre o dinheiro gasto 
por eleitor e o impacto retirado desse mesmo 
gasto em termos de melhoria da presença na Web 
das Câmaras Municipais envolvidas.

Naturalmente que os projectos das Cidades e 
Regiões Digitais não se restringem à presença 
na Web e aos serviços on-line prestados pelos 
municípios, mas reconhece-se que boa parte 
dos projectos financiados estão directamente 
relacionados com estes aspectos. Esta realidade 
torna ainda mais desconcertante a aparente 
correlação inversa existente entre o valor da 
despesa pública e o impacto dessa despesa na 
construção da Sociedade da Informação.

Figura 3 – Impacto versus Euros/Eleitor nas 
Cidades e Regiões Digitais.

Da análise das fontes apontadas e da discussão 
das interpretações e perspectivas individuais 
sobre o poder local e a construção da Sociedade 
da Informação em Portugal, resultou um conjunto 
de questões fundamentais e recomendações 
associadas. Note-se que não existe qualquer 
significado associado à ordem por que são 
apresentadas nem existiu a preocupação de 
serem agrupadas pelo seu grau de importância 
ou natureza. Apresentam-se de imediato cada 
uma das 23 questões e recomendações:
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Figura 3 – Impacto versus Euros/Eleitor nas Cidades e Regiões Digitais. 
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A – Encontrar as razões das diferenças
São grandes as diferenças encontradas quer na situação actual, quer na evolução das diferentes Câmaras Municipais, no que 
respeita à maturidade das suas presenças na Internet. Como forma de acelerar a aprendizagem seria interessante analisar as razões 
de tais diferenças entre os diversos municípios: meios disponíveis? ausência de procura? falta de técnicos habilitados? falta de 
sensibilidade para o problema? inexistência de uma política de informação por parte dos dirigentes autárquicos? etc.

B – Aprender com as surpresas (Dimensão; Localização; Universitárias;...)
Das 10 melhores Autarquias do estudo do Gávea, 8 são de dimensão C, uma de dimensão B e uma de dimensão A. As grandes 
Câmaras (grupos A e B), com muito mais recursos, maiores orçamentos e mais problemas para resolver no contacto com os 
munícipes, curiosamente são das que menos atenção (ou piores resultados) acabam por dar à qualidade deste interface. As 
grandes cidades, bem como as cidades universitárias ou com pólos tecnológicos, na generalidade não ficam tão bem posicionadas 
quanto seria de esperar. 
Seria interessante aprofundar a comparação entre os grandes municípios, onde está a maioria dos eleitores e os pequenos, bem 
como entre norte e sul, litoral e interior, etc. Há muitas surpresas nos dados apresentados em relação às expectativas com os quais 
se deveria tentar aprender. 

C – Alargar os estudos a outros espaços de intervenção
Naturalmente que o papel das Câmaras Municipais na construção da Sociedade da Informação não se restringe à sua presença 
na Internet e à qualidade dos seus sítios web. Há muitas outras facetas que são igualmente importantes, como por exemplo o 
combate à infoexclusão, as iniciativas associadas à responsabilidade social e à criação de redes sociais, a dinamização económica, 
o marketing territorial, etc.
Aceita-se hoje que a nossa administração pública está ainda mais atrasada, no que toca ao acompanhamento das tendências 
de comportamento dos cidadãos num ambiente de rede, do que estava há dez anos, quando se falava simplesmente em ter 
presença na web. Importa assim alargar o espaço de observação destes estudos para além das que se ligam estritamente com a 
qualidade dos sítios web, de modo a obter-se uma visão holística do fenómeno de criação da Sociedade da Informação.

D – Preocupação com a acessibilidade (W3C/WAI)
A garantia da acessibilidade aos sítios Web por parte dos cidadãos com necessidades especiais é uma matéria muito publicitada 
e profundamente regulamentada, mas que parece teimar em não se tornar numa realidade banalizada.
É positiva e deveria ser até reforçada a importância dada nestes estudos às orientações criadas pela World Wide Web Consortium 
/ Web Accessibility Initiative (W3C/WAI) para a avaliação do acesso das pessoas com necessidades especiais.

E - Promover a democracia electrónica (exercício da cidadania)
É incipiente o número e nível de iniciativas encontradas que procuram promover o exercício da cidadania e da participação na 
democracia electrónica.
As Câmaras Municipais deveriam ter um claro envolvimento e ser mesmo dinamizadores de redes sociais, fóruns de discussão, 
blogues de munícipes, etc. Promover formas de potenciar e melhorar a participação dos cidadãos e da sua relação com os seus 
representantes contribuirá certamente para a construção de uma melhor democracia electrónica.

F - Melhoria de processos administrativos e de gestão
Apesar dos imensos esforços e investimentos já feitos, parece haver ainda muito a fazer na generalidade das Câmaras Municipais. 
A desmaterialização documental, a utilização das assinaturas digitais e as aquisições electrónicas (e-procurement), são exemplos 
de espaços de intervenção onde urge actuar.
Associada à construção de um front-office que os novos canais de relacionamento permitem (Internet), deverá haver a 
modernização do back-office e a correspondente reformulação dos processos administrativos e de gestão autárquica.

G - Melhoria da comunicação com munícipes e agentes externos
A Internet traz consigo diversos novos canais de comunicação entre as Câmaras Municipais e os munícipes, as empresas e outras 
organizações privadas e públicas, incluindo a administração central.
Estes novos canais, marcantes na construção de uma Sociedade da Informação, devem ser explorados de forma eficaz e eficiente, 
mas também com a preocupação de não contribuir para o aumento do digital-divide.

H - Melhoria da informação local e sua qualidade
Não tem sido uma preocupação sistemática por parte das Câmaras Municipais o fornecimento de informação de qualidade sobre 
a actividade económica e social, sobre a saúde, a educação, a cultura, as oportunidades de emprego, etc.
Os novos instrumentos e canais de comunicação tornam mais fácil a recolha, tratamento e divulgação de informação desta 
natureza, cuja disponibilização será certamente uma expectativa crescente dos agentes da Sociedade da Informação. 

I - Câmaras ainda sem presença na web
De acordo com os últimos dados recolhidos nos estudos atrás referidos, espantosamente ainda existem 2 Câmaras Municipais 
sem sítio na web e ainda há 19 Câmaras Municipais que não têm websites operacionais (na data das avaliações).
Quer estas situações extremas, quer a fraca qualidade da presença na Web de diversas Câmaras Municipais, sugerem que 
deveriam existir iniciativas de entreajuda e financiamentos específicos para estas situações limite, que facilitassem o início da sua 
resolução.

J - Estabelecer mecanismos de obrigatoriedade de presença na web
A relação entre a oferta e procura de serviços on-line parece ser um círculo vicioso possível de se romper com a promoção dos 
níveis de procura. Quando rompidas as primeiras barreiras, vai criar-se uma certa habituação nos munícipes e depois já serão eles 
próprios a exigirem mais serviços on-line.
Julga-se que esta situação só poderá ocorrer, com a celeridade desejada, se houver uma pressão do Governo para que cada 
Câmara Municipal tenha uma presença efectiva na Internet, a par com um trabalho de informação, formação e capacitação dos 
cidadãos, que tem que ser patrocinado, necessariamente, pelo Governo.

L - Necessidade de consciencialização das câmaras (políticos e quadros)
De acordo com os dados recolhidos, 2/3 dos sites são meramente informativos (nível 1 ou 2), sem acrescentarem grande valor à 
melhoria de serviços e qualidade de atendimento geral. Retirados os dois casos do nível 4, a qualidade dos sites só é aceitável no 
nível 1, sendo nos outros níveis incipiente. Assim se verifica que há um longo caminho a percorrer e que o poder autárquico ainda 
não está esclarecido do quanto a Internet pode ser um meio fácil e económico para a melhoria dos seus serviços.
Acredita-se que esta situação resulta da insuficiente consciencialização e motivação dos autarcas e dos quadros técnicos das 
Câmaras Municipais para encarar a Internet como uma ferramenta de interface com os munícipes, simplificando e agilizando os 
processos autárquicos, pelo que importa actuar neste espaço.



M - Necessidade de promover a procura (literacia dos munícipes)
O baixo nível de literacia dos portugueses faz com que a maioria das Câmaras Municipais não se sintam pressionadas para investir 
na oferta de serviços on-line. A iliteracia informática em Portugal ainda chega a valores muito preocupantes, havendo assim muito 
trabalho a fazer para realmente promover a Sociedade da Informação.
Pela proximidade que as Câmaras Municipais têm aos cidadãos e pelas suas responsabilidades sociais, julga-se caber a estas um 
papel de relevo na resolução destes problemas de procura resultantes da baixa literacia dos seus munícipes.

N - Necessidade de dignificar o correio electrónico (e-mail) como canal de comunicação
Pela forma como as Câmaras Municipais suportam o correio electrónico, verificou-se que um número significativo de autarquias 
ainda não se apercebeu que o munícipe é a sua razão de existir. Isto sem se considerar o facto de desperdiçarem uma excelente 
maneira de rentabilizarem os recursos, serem mais eficientes e melhorarem a sua imagem.
Verifica-se que a utilização do e-mail como forma de comunicação dos cidadãos com as autarquias ainda não atingiu sequer um 
estado mínimo satisfatório nem em tempo de resposta nem na qualidade dessas respostas, na esmagadora maioria das Câmaras 
Municipais.
Importa alertar para a importância (e complexidade) do estabelecimento de serviços de correio electrónico que cumpram as 
expectativas dos munícipes que os utilizam.

O - Necessidade de capacitar todos os munícipes em particular os mais jovens
A capacitação de todos os cidadãos para a utilização das tecnologias da informação é hoje um imperativo. Em particular aos 
cidadãos mais jovens, é preciso que estes (e os seus pais) sejam ensinados a usá-las para que, quando crescerem e forem cidadãos 
plenos, possam fazer uso útil desses instrumentos, desfrutando e exigindo serviços on-line que lhe permitam uma democracia 
electrónica plena, relacionando-se bidireccionalmente com a administração pública, autarquias, empresas, grupos de cidadãos, 
redes sociais ou, simplesmente, com outros cidadãos.
Pela proximidade que tem aos cidadãos e pelas suas responsabilidades sociais, julga-se caber às Câmaras Municipais um papel de 
relevo na capacitação dos seus munícipes.

P - Melhoria processos administrativos e de gestão com o foco no serviço prestado
A perspectiva dos municípios na disponibilização de informação na Internet tem sido quase exclusivamente uma preocupação 
de imagem. Se é verdade que a imagem é relevante, a motivação deveria ser a prestação de serviços ao cidadão e aos agentes 
económicos. Essa perspectiva está ausente na grande maioria dos sítios das Câmaras Municipais. 
Ainda existe um longo caminho a percorrer no tocante ao download e upload de formulários e à consulta aos processos. Trata-se 
de um problema mais profundo, de reengenharia de processos nas Câmaras Municipais, sem o que não será possível disponibilizar 
estes serviços.
A prestação de serviços via Internet aos munícipes e aos agentes económicos, sociais e administrativos, deveria ser uma prioridade 
das Câmaras Municipais

Q - Velocidade de evolução muitíssimo baixa
Face aos dados recolhidos, a evolução da pontuação global entre 2005 e 2007 é muito limitada e desanimadora, especialmente 
num período em que o “mundo da Net” e a ligação on-line com o cidadão tiveram um enorme incremento no seio da Administração 
Central e das Empresas.
Apesar de ter havido uma evolução, está a ocorrer com uma taxa de crescimento muitíssimo baixa, pelo que importa avaliar e 
rever as estratégias que tem sido seguidas.

R - Alargar o estudo às novas ferramentas e serviços (web 2.0)
A qualidade dos sítios na Web e dos serviços de correio electrónico são indicadores típicos da primeira geração da Internet. Hoje 
estão já disponíveis conceitos e ferramentas que permitem novos tipos de utilização da Internet que configuram novas gerações 
para a Web (Web 2.0, Web 3.0, ...).
Como factor de incentivo e mobilizador julga-se importante incluir a avaliação das iniciativas e serviços das Câmaras Municipais 
também nestes novos paradigmas e espaços de actuação.

S - Promover a utilização de novas ferramentas e serviços
São raros os exemplos de utilização de ferramentas de nova geração por parte das Câmaras Municipais. Percebe-se a dificuldade na 
sua utilização porque para além das questões tecnológicas e de escassez de recursos, existe a necessidade de alterar profundamente 
atitudes e procedimentos, sem dúvida barreiras mais difíceis de transpor, em particular em organismos de natureza pública. A 
interoperabilidade e os serviços partilhados são hoje incontornáveis na procura da flexibilidade e racionalidade tecnológica em 
contextos de grande heterogeneidade de utilizadores. São imprescindíveis para o suporte dos novos serviços.
Apesar das dificuldades, é grande a oportunidade que estas novas ferramentas e novos paradigmas trazem pois permitem 
ultrapassar etapas e recuperar algum do posicionamento desejado e entretanto perdido.

T - Necessidade de estabelecer novas políticas de relacionamento entre Câmaras Municipais e munícipes
Sobre o actual relacionamento das Câmaras Municipais e os seus munícipes seria pertinente colocar algumas questões: Alguma 
autarquia facilita o acesso à informação de forma a esta poder ser reutilizada pelo cidadão? Que tipo de conteúdos e informações 
distribuem para uso livre, e com que tipo de licenciamento? Como se relacionam as autarquias com os cidadãos que blogam 
sobre elas, sobre a vida nas cidades, sobre o desempenho dos autarcas?
Raras são as autarquias que têm respostas objectivas e aceitáveis para estas questões, o que realça a necessidade de serem revistas 
ou estabelecidas as políticas de relacionamento informacional entre Câmaras Municipais e munícipes.

U - Necessidade das Câmaras Municipais estabelecerem novas políticas de posicionamento e relacionamento na SI
A generalidade das autarquias não tem definida de forma expressa a sua política de posicionamento e actuação na Sociedade 
da Informação. Estas políticas interferem com a cultura organizacional, com as atitudes individuais e com a relação dos poderes 
instituídos. Percebe-se assim o quão difícil é a actuação neste espaço.
Contudo, a inexistência dessas políticas apenas pode dificultar uma evolução da actuação das Câmaras Municipais quer para a sua 
inserção na Sociedade da Informação quer para o seu contributo na sua construção.

V - Estabelecer mecanismos de cooperação entre Câmaras Municipais de menor dimensão
O desenvolvimento de uma ‘boa’ presença na Internet tem custos, financeiros e em capital humano, que poderão não se justificar, 
ou simplesmente serem inviáveis, em municípios de muito reduzida dimensão. A abordagem a adoptar deveria procurar recolher 
sinergias através de desenvolvimento em colaboração com outros municípios ou com associações de municípios. Julga-se que 
a Associação Nacional de Municípios poderia ter aqui um papel relevante na identificação destas situações e na promoção de 
soluções partilhadas.



X - Analisar a eficácia e eficiência do investimento público
A diversidade de vias exploradas pelas diferentes Câmaras Municipais e uma excessiva apetência para a experimentação em 
detrimento do aproveitamento das experiências já realizadas, levou a um elevado nível de desperdício no investimento público, 
em particular naquele associado a meios tecnológicos de suporte aos serviços pretendidos.
É importante analisar a correlação entre o volume de investimento financiado pelos programas comunitários e da administração 
central e a melhoria no nível de maturidade das Câmaras Municipais. Esta poderá ser uma medida da eficácia e eficiência do 
investimento público a utilizar em futuros programas de financiamento.

Z - Utilidade do investimento
Sendo os recursos escassos por definição, são-no particularmente escassos em situações de grande reforma onde a sustentação 
dos velhos procedimentos tem de ser garantida em paralelo com as necessidades de investimento para a construção e mudança 
para os novos procedimentos.
A utilidade marginal do dinheiro investido na construção dos novos serviços deve ser cuidadosamente avaliada com a utilização 
desse mesmo dinheiro na capacitação dos munícipes para se tornarem utilizadores efectivos desses mesmos serviços. Qualquer 
desequilíbrio forte entre a oferta e a procura traduz inevitavelmente ou um desperdício de dinheiro ou uma incapacidade de 
satisfazer as necessidades dos munícipes.

O Poder Local e a Sociedade da Informação em Portugal não se traduzem apenas na presença na Web das Câmaras Municipais 
e dos serviços que estas prestam on-line aos seus munícipes. Assim, como a base desta tomada de posição foram os estudos 
apontados, para alem das perspectivas individuais dos participantes e do resultado da sua discussão colectiva, esta análise e as 
recomendações que daí resultaram é inevitavelmente incompleta e sintética.

Do conjunto de aspectos tratados, emergem seis vectores de actuação, onde é possível congregar todas as reflexões realizadas e 
que assim constituem os espaços de actuação. A saber:

Oferta de serviços por parte das Câmaras Municipais.
Importa equacionar a presença na Web e os serviços on-line disponibilizados, sempre com uma perspectiva de “serviço” ao 
munícipe e com preocupações de garantir a acessibilidade e de evitar a exclusão.

Procura de serviços pelos munícipes (“clientes”)
Literacia, capacitação e acessibilidade são problemas a resolver urgentemente. Cabe aos munícipes, às empresas e outras 
organizações serem “clientes” exigentes dos municípios.

Aprender com o passado
Os sucessos e os fracassos do passado são fontes importantes do saber. Estudos como estes aqui utilizados são formas eficientes 
de aproveitar esses saberes. Há que parar com as contínuas experimentações. É tempo das concretizações e generalizações.

Cidadania e democracia electrónica
A Internet e todas as suas ferramentas (em particular as novas ferramentas) são uma oportunidade para renovar a forma como se 
participa na sociedade e na democracia.

Políticas de relacionamento com os munícipes e com as organizações
Os cidadãos, as empresas e as organizações privadas e públicas exigem hoje novas formas de relacionamento com os municípios 
(e não só). É urgente o reequacionar as políticas e as práticas de posicionamento e relacionamento das Câmaras Municipais com 
os agentes com que interage. 

Utilidade do investimento público
A escassez de recursos e o atraso que Portugal tem na construção da Sociedade da Informação são motivos suficientes para exigir 
critérios de eficácia e eficiência na utilização dos dinheiros públicos.

Construir sobre o já realizado
Devem ser promovidas redes organizacionais, envolvendo parcerias entre as autarquias, as universidades e empresas especializadas, 
para conceberem e desenvolverem os projectos de construção da sociedade da informação locais e regionais, mantendo sempre 
a preocupação de aproveitar os esforços já realizados como ponto de partida para as iniciativas futuras.

Espera-se que a análise e recomendações feitas possam ter utilidade na formulação de uma visão realista sobre a evolução e o 
estado actual da presença na Internet das Câmaras Municipais Portuguesas, de modo a poder-se acelerar e melhorar o processo 
de construção da Sociedade da Informação, procurando evitar os desperdícios e as falsas modernidades.

CONCLUSÕES



OS OBJECTIVOS 
DA APDSI

CONTACTOS 
DA APDSI

PATROCINADORES 
GLOBAIS

A APDSI tem por objecto a promoção e o desenvolvimento da Sociedade da Informação e do Co-
nhecimento em Portugal.

Para a prossecução do seu objecto, a Associação poderá desenvolver todas as actividades que julgue 
necessárias ou convenientes, nomeadamente:

• Informar, aconselhar e apelar para o Estado em questões políticas e legais relativas à Sociedade da 
Informação e do Conhecimento;

• Informar os cidadãos, empresas e outras entidades em questões relativas à Sociedade da Informa-
ção e do Conhecimento;

• Contribuir para o combate à info-exclusão;

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

• Promover e dinamizar projectos de utilidade pública no âmbito da Sociedade da Informação e do 
Conhecimento.

Em harmonia com estes objectivos, a Visão da APDSI é a de Portugal ser um país na frente do desen-
volvimento mundial da Sociedade da Informação e do Conhecimento e em que todos, sem distinção 
de classe social, de nível educacional, de deficiências físicas ou mentais, de idade ou de outros facto-
res, possam ter acesso aos benefícios da Sociedade da Informação.

APDSI - ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

Madan Parque - PCTAS, Edifício VI

Campus da Caparica, Monte de Caparica

2829-516 Caparica - Portugal

Tel. +351 212 949 606 • Fax: +351 212 949 607

e-mail: secretariado@apdsi.pt • URL: www.apdsi.pt

O GRUPO DE ALTO 
NÍVEL DA APDSI

O Grupo de Alto Nível (GAN) tem a missão de facultar à Direcção da Associação para a Promoção e 
Desenvolvimento da Sociedade da informação, de forma sistemática e continuada, uma avaliação 
qualitativa e quantitativa da acção dos Órgãos de Soberania e de outras iniciativas relevantes na área 
da Sociedade da Informação e do Conhecimento.

O GAN conta como principais padrões de referência: programas eleitorais, as Grandes Opções do 
Plano e o programa do Governo, estudos e estatísticas nacionais da Comissão Europeia, da OCDE, da 
UNESCO, e outros documentos que se julguem pertinentes.

O GAN é composto por um pequeno número de membros seleccionados individualmente pela Di-
recção da Associação, e que aceitam colaborar com a APDSI, colocando o seu conhecimento, a sua 
experiência e esforço individual ao serviço da comunidade nacional.

O grupo é actualmente composto por: Afonso Cascão; Alberto Sant’Ana Godinho; António Brandão 
Moniz; António Carlos Santos; António Dias de Figueiredo; Joaquim Alves Lavado; José Dias Coelho; 
José Gomes Almeida; José Tribolet; Luís Amaral; Margarida Pires; Paulo Nordeste; Paulo Querido; Pe-
dro Souto; Rui Magalhães Baião; Vicente Gaspar Pires.

A experiência e as responsabilidades profissionais dos membros constituem o principal valor do GAN 
–- procurando-se que estejam representados vários sectores da economia e da sociedade portu-
guesas.

O GAN produz periodicamente um documento de posição sobre um tema de interesse nacional, 
procurando-se sempre que o mesmo seja pertinente, actual e relevante relativamente à Sociedade 
da Informação.

A acção do GAN constituirá uma colaboração competente e interessada, ajudando a melhorar e/ou 
ajustar acções que se estejam a desenvolver ou a planear e que tenham impacto na Sociedade da 
Informação.

Essa acção é levada a cabo numa manifestação clara de cidadania e aderindo naturalmente aos ob-
jectivos da APDSI.
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