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Modernização das administrações 
públicas 
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Sector público: quase metade do PIB 

da UE 

 

Aquisições públicas:  19% do PIB da UE 

 

Utilizando procedimentos de aquisição 

em linha – economias de 5%-20% nas 

aquisições (€100 - €400 bn 

anualmente)  

 

Sector público: mais de 25% dos postos 

de trabalho na UE 

 O sector público é parte da solução para a crise económica 



Click to edit Master title style 

3 

“Deverá ser prosseguida a modernização das administrações públicas ... 
Os dados abertos constituem um recurso inexplorado com um enorme 
potencial ... Serão ativamente promovidas a interoperabilidade e a 
reutilização das informações do setor público…" 

• Excerto das conclusões do Conselho Europeu, 25 de Outubro 

2013:  

Modernização das administrações públicas  na agenda 

política da UE 

• Análise anual do crescimento 2011, 2012, 2013 

• Country specific reports 

Modernização das administrações 
públicas 



Click to edit Master title style 

Declarações em papel 

Dados pessoais 
 
Info I1 
 
Info I2 
 
Info I3 
 
Info I4 
 
Info I5 

Declaração NN 

S
ecu

re co
n

n
ectio

n
 

 n
etw

o
rk 

Optimização de serviços 
públicos multisector 
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Ministério B 

Ministério A 

Ministério C 

Ministério A (EMy) 

Ministério A (EMz) 

Ministério B 

Ministério C 

Registo de 

identificações 

nacionais 

Registo R1 

Registo R2 

Register R3 
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Partilha de dados 
intersectorial 
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Modernização das administrações 
públicas 

Condição chave = Interoperabilidade 
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e no entanto… 

“four out of five companies think 
public services need to work 
harder at becoming more 
innovative." 

 
“Eurobarometer 2012, survey on public sector and company innovation” 

Muito  já foi 
feito com vista 

à modernização 
das 

administrações
públicas 

Europeias 

Modernização das administrações 
públicas 
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Obstáculos? 
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Modernização das administrações 
públicas 

 Legais: 

 Legislações incompatíveis 

 Não reconhecimento do valor legal das informações 

 … 

 Administrativos e financeiros 

• Custos iniciais 

• Falta de incentivos 

• … 

 Organizacionais e de comunicação: 

• Falta de cooperação entre organizações 

• Desconhecimento 

• … 

 Técnicos: 

• Sistemas incompatíveis 

• Linguagens incompatíveis 

• … 
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 É necessário uma abordagem global 

Actividades 
estruturais e 
estratégicas 

Levantamento e 
avaliação de 
soluções de 
interoperabilidade 

Mapear soluções 
disponíveis – Cartografia UE 

Identificar elementos a 
desenvolver 

Animação de comunidades de 

prática 

Partilha de soluções 

Apoiar o desenvolvimento e 
operação das soluções 

Sensibilização 

EIF 

EIS 

Sharing & 
re-use 

SEMIC 

NIFO 

EFIR 

TES . 

EIA - cartography 

EFIR 

Joinup 

SEMIC 

Estabelecer agenda para 
desenvolvimento de 
soluções 

Assess. of ICT implications of EU 
legislation 

Motivação e monitorização da 
reutilização 

Joinup 

Comm. 
building 

sTesta 

IMM 
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Soluções de Interoperabilidade para as Administrações 
Públicas Europeias - Programa ISA 

Soluções de 
Interoperabilidade para as 
Administrações Públicas 
Europeias 
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 É necessário actuar a todos os níveis de 
Interoperabilidade 
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O Quadro Europeu de 
Interoperabilidade (EIF) 
identifica os diferentes níveis 
de interoperabilidade: 



Click to edit Master title style 
 Estabelecer estruturas de governação eficientes  

 Eliminar silos organizacionais 

 Alinhar os processos produtivos e as trocas de dados associadas 
através de diferentes organismos públicos 

 Rever e melhorar os processos 

 Garantir a sustentabilidade  no tempo (técnica, operacional e 
financeira) quando operando e fornecendo um Serviço Público Europeu 
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Interoperabilidade organizacional 

Recomendação 15: Public administrations should document their business processes 

and agree on how these processes will interact to deliver a European public service.  

Recomendação 16: Public administrations should clarify their organisational 

relationships as part of the establishment of a European public service. 

Recomendação 17: Public administrations working together to provide European public 

services should agree on change management processes to ensure continuous service 

delivery. 

EIF 
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• Linguagem de descrição de estruturas semânticos 
(Asset Description Metadata Schema) 

• 25 repositórios federados 
• 2.000 objectos semânticos disponíveis 

note 

Alguns pilotos: 
 Vocabulário essencial “Localização”: interligação dos 

registos nacional e regional Belgas  
 Vocabulário essencial “Serviço Público”: e-CODEX 

large-scale pilot, Catálogo de Produtos e Serviços 
intergovernamental flamengo, portal de informação 
Irlandês 

• ADMS & RegOrg become W3C notes 
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Interoperabilidade Semântica 

Modelo de dados 

simplificado, 

reutilizável e extensível 

Representa 

características 

fundamentais de uma 

entidade 

Independente do 

contexto 

Soluções de 
Interoperabilidade para as 
Administrações Públicas 
Europeias 

https://joinup.ec.europa.eu/asset/core_location/home
https://joinup.ec.europa.eu/asset/core_business/home
https://joinup.ec.europa.eu/asset/core_person/home
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Modelo de maturidade da 
Interoperabilidade (IMM) 

Levantamento, avaliação, disseminação 
Cartografia de Interoperabilidade Europeia 

Observatório dos Quadros 
Nacionais de Interoperabilidade 
(NIFO) 

Avaliação dos Sistemas 
trans-Europeus (TES) 
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Soluções de 
Interoperabilidade para as 
Administrações Públicas 
Europeias 
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MT EC 

• Internal Market Information System - IMI 
• Troca de informações entre administrações públicas 

Europeias 
• Autoridades registadas: 7000  
• +14.000 utilizadores (números de Abril 2013) 
• Multisector 

• European Citizens 
initiative on 
Right2Water hit 
1.000.000 (1.857.605 
total signatures) 

• 17 other initiatives are 
still on-going 

(status dated Sep 2013)  

Tradução automática – 
disponível desde Jun 2013: 

• 24 línguas  – 58 pares – 
552 combinações 

• Fundo documental EU 
• Abertura a propostas de 

experiências piloto por 
administrações públicas 
europeias 
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Rede IP privada de elevada 
segurança de interligação 
de administrações públicas 
Europeias 

Troca de documentos 

relativos a aquisições  

entre administrações 

públicas e 

fornecedores 

Soluções de 
Interoperabilidade para as 
Administrações Públicas 
Europeias 
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UK: G-Cloud 
Economias previstas na ordem de £6 
milhões anualmente 

BE: reutilização de ePrior pelo 
governo federal com benefícios 
estimados de 9.5 M€ 

FR: Plataforma eBourgogne 
Serviços administrativos partilhados. 
Economias previstas na ordem dos 
50M€, para os governos locais e de 7M€ 
a nível do governo central 

… compensados pelos benefícios financeiros esperados… 

EC: Serviços TIC partilhados 
Competências em IT centralisadas  utilização eficiente 
de recursos. Serviços comuns  Simplificação. Aquisições 
centralizadas (incluindo outros organismos Europeus)  
preços competitivos, utilização eficiente de recursos 

UK: G-Cloud 
Mercado mais competitivo. Mais possibilidades para 
pequenas e médias empresas. Aquisições mais rápidas: 
resposta às necessidades 

…e os benefícios podem tomar formas diversas! 

Investimentos iniciais… 

UK: G-Cloud 
Aquisições partilhadas, partilha e re-

utilização de soluções . Financiado 
centralmente 

CH: financiamento de projectos prioritários eGov a 
nível central e regional  - orçamento anual de 1.95 
M€ 



Click to edit Master title style 

 O valor de um sistema interoperável é estabelecido em função do número de 
transacções:  

 
Supondo que em média: 

• cada cidadão executa 10 transacções por ano com uma entidade pública 

• que cada transacção dura 30 minutos 
 

 O impacto no PIB será, aproximadamente:  
 

– Bélgica: €1,1 bn/ano, 

– Alemanha: €7,9 bn/ano, 

– Itália: €4,9 bn/ano, etc. 
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Microsoft Research study 

Dados do Banco Mundial 

2000 horas de trabalho/ano 

Do outro lado… 

O impacto económico da interoperabilidade 
um modelo 
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http://ec.europa.eu/isa/index_en.htm  

e @ http://joinup.ec.europa.eu    

http://goo.gl/eK1EY @SEMICeu http://joinup.ec.europa.eu 
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https://joinup.ec.europa.eu/asset/adms/description
https://joinup.ec.europa.eu/asset/core_person/description
https://joinup.ec.europa.eu/asset/core_business/description
https://joinup.ec.europa.eu/community/cesar/description
https://joinup.ec.europa.eu/asset/adms_foss/description
https://joinup.ec.europa.eu/asset/core_location/description
https://joinup.ec.europa.eu/community/core_vocabularies/description
http://ec.europa.eu/isa/index_en.htm
http://joinup.ec.europa.eu/
http://www.linkedin.com/groups/SEMICeu-2736596?gid=2736596&mostPopular=&trk=tyah
https://twitter.com/
http://joinup.ec.europa.eu/
http://goo.gl/eK1EY
http://goo.gl/A3agB
http://joinup.ec.europa.eu/
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Interoperability 
Solutions for 
European public 
Administrations 

ISA a key enabler for Public Administrations to join forces, bring down e-
barriers and overcome financial constraints 
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P & R 
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The economic impact  
of interoperability 

one model 
 

Why achieving interoperability in the 
public sector has an important positive 
impact on GDP? 

– We can define the value of an 
interoperable system  as a function of the 
number of connected transactions. 

– The more connections there are the 
higher the value with a factorial 
progression is. 
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A Microsoft Research study 
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As we increase the number of connected 
services in the PA we have a significant 
increase in the value and the efficiency of 
the administration thus reducing the wasted 
hours of the citizens and businesses 

 

We can measure the burden on GDP when a 
citizen needs to wait in line for a 
government service. We can consider this 
waiting time as wasted time. 

 

We vary the number of activities a citizen 
has to carry out annually (paying taxes, filling 
out forms, obtaining permits, and others) 
due to laws or government requirements, as 
well as the number of minutes needed to 
fully execute each of the required activities.  
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A Microsoft Research study 

The economic impact  
of interoperability 

one model 
 


