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Agenda 

 

I.A modernização da administração: 

entre a catedral e o bazar 

 

II. O modelo centralizado (top-down) 

 

III.O modelo colaborativo (bottom-up) 



Colocar os cidadãos e as empresas no centro de 
uma Administração pública moderna e inovadora 

 

VISÃO 
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“I believed that the most importante software 
needed to be built like cathedrals, carefully 

crafted by individual wizards or small bands of 
mages working in splendid isolation, with no 

beta to be released before its time” 
Eric Raymond, 1997 
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“the fact that this bazaar style seemed to work, and work well, came as a distinct shock” 
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...dois modelos aparentemente dicotómicos... 



Centralizadamente definidos através de normas vinculativas 
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Agenda 

 

I.A modernização da administração: 

entre a catedral e o bazar 

 

II. O modelo centralizado (top-down) 

 

III.O modelo colaborativo (bottom-up) 
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«Este é mesmo o maior desafio, vencer a cultura de “minifúndio" que 

impera na Administração» 
António Costa, maio de 2009 





 

 

Simplificação administrativa, administração electrónica e distribuição de serviços 

públicos (coordenação de uma rede de 32 Lojas do Cidadão, 4 Lojas da Empresa, 

Portais do Cidadão e da Empresa, Centros de Contacto) 



Rede TIC (RCM 109/2009, de 2/10) 
Identificação eletrónica  
Interoperabilidade e normas abertas 
Plano para a racionalização das TIC 
 
 

A governação das TIC 
 



Rede TIC (RCM 109/2009, de 2/10) 
Identificação eletrónica  
Interoperabilidade e normas abertas 
Plano para a racionalização das TIC 
 
 

A governação das TIC 
 



Rede TIC (RCM 109/2009, de 2/10) 
Identificação eletrónica  
Interoperabilidade e normas abertas 
Plano para a racionalização das TIC 
 
 

A governação das TIC 
 



Rede TIC (RCM 109/2009, de 2/10) 
Identificação eletrónica  
Interoperabilidade e normas abertas 
Plano para a racionalização das TIC 
 
 

A governação das TIC 
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Redução de 
custos

Utilização das TIC 
para potenciar a 

mudança e a 
modernização 
administrativa

Estimulo ao 
Crescimento 
Económico

Melhoria dos 
mecanismos de 
Governabilidade

Implementação 
de soluções TIC 

comuns 

Plano global estratégico de racionalização e redução de custos nas TIC, na Administração Pública  
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Sumário 

M1 - Definição e implementação da Governance das TIC na AP 

 
 
 
 
 
 
 

Esta medida visa o desenho e a implementação do modelo de governação das TIC na AP, materializados na 
definição da estrutura de autoridade e responsabilidade associada à coordenação e execução dos processos 
necessários à implementação efectiva de políticas e normas norteadoras de uma utilização racional dos 
recursos existentes, à garantia de alinhamento permanente da estratégia TIC com a estratégia de negócio 
para a AP e à sustentabilidade de longo prazo da função informática. 
 
Este modelo deve ser constituído tendo por referência os pilares da gestão da Informação, dos Sistemas e 
Tecnologias da Informação e da Comunicação e da Segurança da Informação, devendo suportar-se, 
transversalmente, numa base legislativa, financeira e de recursos humanos. 
 
 
 
 
 
 
  

 



Sumário 

M6 -Avaliação de projectos e despesas TIC 
 
 
 
Esta medida visa a implementação de processo de avaliação de projectos e despesas TIC, ex-ante e 
ex-post, obrigatório e vinculativo, estabelecendo mecanismos formais de avaliação multicritério dos 
investimentos, garantindo que apenas são financiados e implementados os projectos que 
demonstrem reais garantias de retorno nas várias dimensões em análise, minimizando 
investimentos redundantes e desalinhados com as politicas nacionais para as TIC na Administração 
Pública. 
 
Parte integrante do modelo de governance das TIC na AP, a coordenação global do processo ficará 
sob a responsabilidade da AMA.  
 
 

 



Sumário 

M2 - RACIONALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA FUNÇÃO INFORMÁTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
Esta medida visa garantir uma efectiva centralização da função informática em cada ministério, incluindo a gestão 
das infraestruturas tecnológicas, das comunicações, dos sistemas de informação (agregando a manutenção e 
desenvolvimento de todas as aplicações verticais do ministério), da gestão de aquisições e licenciamento e do apoio 
aos utilizadores. 
 
Esta medida é fulcral não apenas para a racionalização e partilha dos recursos humanos e tecnológicos despendidos 
como para garantir um governo eficaz (e efectivo) das TIC em cada ministério. 
 
Neste sentido, prevê-se a extinção, em cada ministério, dos vários departamentos com funções TIC existentes nos 
organismos públicos, alocando os recursos humanos, materiais e financeiros a um único organismo do ministério (já 
existente ou a criar) com competências e mandato muito bem definidos, nomeadamente ao nível do service-desk, 
datacenter, administração, desenvolvimento aplicacional e licenciamento, comunicações, micro-informática e 
governance TIC. De acordo com o modelo de governance definido, na medida 1, o plano deverá ter em conta as 
especificidades técnicas, legais e operacionais de cada Ministério. Propõe-se a sua implementação faseada com um 
projecto-piloto na PCM, liderado pela AMA. 
 
 
 
 
 
 
  

 



Sumário 

M17 - Catalogação, partilha e uniformização de software do Estado 

Criar o Catálogo de Software do Estado (CSE) através da catalogação, disponibilização e reutilização do software 
desenvolvido para o Estado ou pelo Estado, que é sua propriedade, criando pacotes de sistemas de informação de uso 
obrigatório por parte de todos os organismos. Neste âmbito pretende-se ainda definir, legalmente, valores máximos 
para os serviços de manutenção de software e hardware, em função dos valores de aquisição. 
 
• Criar o Catálogo de Software do Estado (CSE)  
• Orientações em todos os contratos públicos de forma a permitir a reutilização de Software na AP 
• Limite legal para manutenção e assistência técnica (e.g., 10% valor aquisição do software/hardware) 
• Revisão lista software CNCP, eliminando as tipologias e reduzindo o número 
• Rever mecanismos entrada de novos produtos no CNCP  (de acordo ciclos de evolução da tecnologia.) 



Sumário 

M21 - Adopção de software aberto nos sistemas de informação do Estado 

Incentivar a utilização de software aberto nos sistemas de informação da Administração Pública sempre que a 
maturidade desse software e o custo do mesmo seja favorável. 
 
Áreas onde se pretende, por regra, a implementação de soluções de software livre: 
• Software de Produtividade (Processador de Texto, Folha de Cálculo, apresentação de slides, entre outros); 
• Clientes de email; 
• Gestão Documental; 
• Software de Monitorização. 



Sumário 

M11 - Interoperabilidade na AP 

 
 
 
 
 
 
 
Esta medida visa a consolidação da framework nacional de interoperabilidade, considerando os níveis semântico, 
técnico e legal, assumindo caráter obrigatório a plataforma de interoperabilidade da Administração Pública.  
 
Pretende-se com esta medida possibilitar a uniformização de procedimentos na interacção electrónica da 
Administração Pública com os cidadãos e empresas, ao nível da respectiva identificação e autenticação, da recolha e 
tratamento da informação, com a consequente melhoria na qualidade dos serviços prestados.  
 
Responde às necessidades de racionalização de recursos, de simplificação e optimização de procedimentos e do 
acesso pelos cidadãos e empresas a estes serviços, permitindo uma redução efectiva na despesa do Estado, 
nomeadamente através da racionalização da utilização das tecnologias de informação na administração central, 
através da implementação de serviços partilhados e de uma maior integração entre serviços, em total alinhamento 
com as recomendações expressas no MoU, constituindo uma medida estrutural para melhorar a eficiência da 
administração pública e a simplificação e reorganização dos serviços electrónicos.  
 
 
 
 

 
 



Sumário 

M8 - RACIONALIZAÇÃO DOS CENTROS DE DADOS  
 
 
Desenvolver e implementar um programa de redução do número de data centers da Administração central e local. 
 
Corolário da pulverização da função informática, é comum cada organismo dispor de uma zona técnica ou de um 
data center para utilização própria, na maioria dos casos detido pelo próprio organismo. A total ausência de sinergias 
quer na partilha de data centers, quer na partilha dos serviços necessários à sua manutenção são visíveis nas 
contratações publicadas no Portal Base, onde encontramos custos com manutenção de sistemas (v.g., monitorização 
de hardware e redes, manutenção de sistemas aplicacionais, entre outros) de vários milhões de euros. 
 
No âmbito da Rede Interministerial das TIC, foi previsto o estudo e implementação de um programa de redução do 
número de data centers da Administração central e local, projecto liderado pela AMA e com financiamento previsto 
no orçamento de investimento de 2012, prevendo-se, para a Administração central, no mínimo a redução a um data 
center por ministério. 

 
 



Sumário 

M16 – Bolsa de competências dos recursos TIC 

Esta medida visa permitir o acesso a mais e melhor informação dos trabalhadores em funções públicas (e.g. cadastro 
único) promovido por uma solução tecnológica integrada e centralizada, assente na entrada única de dados e na sua 
não redundância, com redução de esforço administrativo promovido pela automatização de funcionalidades e pela 
uniformização e optimização dos processos de negócio, com respeito integral pelo quadro legal. 
  
A medida deverá assentar, tecnologicamente, sobre o GeRHuP (Solução de Gestão de Recursos Humanos em Modo 
Partilhado) tem por objectivo normalizar os processos e apoiar as actividades de gestão de recursos humanos, dos 
órgãos e serviços da Administração Pública num contexto integrado (GeRALL). Gestores públicos poderão utilizar 
ferramentas analíticas de pesquisa (incluindo cenários), definindo critérios de busca e sistematização do capital 
humano disponível, bem como a identificação de necessidades e gestão previsional. 
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“7.33. Reduzir a carga administrativa, incluindo os municípios e todos os 

níveis da administração pública no âmbito do programa Simplex. [T1‐2013]” 

 
Memorando de Entendimento sobre as Condicionalidades de Política Económica 
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Avaliação de custos e 
benefícios, com o 
envolvimento da DGTF 



http://galerias.escritacomluz.com/ovelhamestre/macros/aay


Decisão fundamentada e com integração total dos serviços 



Canais de Comunicação Pontos de Contacto Cidadãos e Empresas 



INCENTIVO AO USO  

DOS SERVIÇOS ELECTRÓNICOS 
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Agenda 

 

I.A modernização da administração: 

entre a catedral e o bazar 

 

II. O modelo centralizado (top-down) 

 

III.O modelo colaborativo (bottom-up) 
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“Treating your users as co-developers is your least-hassle route to rapid 

code improvement and effective debugging” 

 
Eric Raymond, 1997 
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“Release early. Release often. And listen to your customers.” 

 
Eric Raymond, 1997 



Prova de conceito: experimente…. 
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“Given a large enough beta-tester and co-developer base, almost every 

problem will be characterized quickly and the fix obvious to someone.” 

 
Eric Raymond, 1997 
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“Good programmers know what to write. Great ones know what to 

rewrite (and reuse).” 

 
Eric Raymond, 1997 
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  Var % 2009-2010 Var % 2010-2011 Var % 2009-2011 

Área Bruta (m2) 54,01% 8,23% 62,24% 
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•30% das receitas com serviços privados 

•Receita assegurada nos próximos 5 anos 

superior a 20 milhões de euros 
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...partilhámos infraestruturas 

tecnológicas... 
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Partilhámos 93 trabalhadores com o 

IRN, o ISS e os Municípios, o que 

evitou um acréscimo na despesa de 

pessoal de 1,3 milhões de euros 
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“Perfection (in design) is achieved not when there is nothing more to 

add, but rather when there is nothing more to take away.” 

 

Antoine de Saint-Exupéry 



OBRIGADO. 
 

elisio.maia@ama.pt 
 


