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“Administração Pública Electrónica: O que falta fazer? 



O que nos falta fazer 

1. Falta tomar conta das leis que se aprovam, 
fazer com que as leis sejam mesmo aplicadas  

Uma só vez toda a informação  ? 

Finalmente, um  balcão do empreendedor …? 

2. Falta avaliar os resultados do ponto de vista 
da perceção do utente  

D. Isolina, acha que é mesmo mais simples começar 
o seu negócio ? 

 

 

 

 



 
• D. Isolina  (nome fictício e de uma cidadã real ) é uma funcionária pública reformada que, segundo o 

seu filho, faz os melhores bolos do mundo!  
• Após tantos elogios, decidiu confecionar bolos para venda.  
• Desconfiou que a confeção e venda era coisa para meter uma papelada à mistura.  
• Foi à Câmara da sua residência em 2012, mas ninguém lhe sabia dizer se fazer bolos era ou não 

indústria.  
• O filho ajudou-a a pesquisar, e lá chegou à Direção Geral de Veterinária, onde lhe disseram- que era 

uma indústria sim senhora, mas isso de fazer bolos... ui ui, é muito perigoso! Isto porque os ovos são 
muito perigosos para a saúde portanto não estão a emitir números de controlo veterinário para esse 
efeito.  

• D Isolina, mulher que não se deixa ficar, descobriu que na Makro se vendem ovos pasteurizados 
(claras de um lado e as gemas já do outro), e que a DGAV considera que ovos pasteurizados não são 
ovos, por isso já não é preciso o número de controlo veterinário. 

• Eis que consegue então  fazer a sua mera comunicação prévia do SIR para instalar a sua atividade. Está 
agora à espera da vistoria da DGAV porque eles precisam atestar que ela não usa cestinhos de verga 
ou colher de pau para permitirem que a mera comunicação prévia que já foi feita produza os seus 
efeitos.  

• E está à espera de ver se a DGAV lá vai nos 15 dias previstos por lei; 
• Caso contrário tem que recorrer a uma entidade privada, certificada para o efeito, que ninguém sabe 

qual é. 
  
D. Isolina disse-nos que está otimista e que, se ainda for viva, lá para 2015 
conta começar a vender os seus bolos e até nos vai trazer um. 
  
 
 



O que nos falta fazer 

3. Falta integrar, mais e mais e mais , 
completando eventos de vida 

– Balcões únicos 

– Portais únicos 

– Atendimento único 

– Serviços públicos e privados que sejam fáceis de 
encontrar (findability) 

 

 

 

 



Iniciar um negócio em Moçambique:  
e-Baú, um o projeto à beira da partida 

Investimento 

 estrangeiro 

Direito de usar a terra 
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O que nos falta fazer 

4. Falta promover co-criação e co-
produção  

• inovação colaborativa  

• participação 

 



A competition for 
bold ideas 

21 finalists 
 
AMSTERDAM, Netherlands  
• Youth Unemployment: Tackling widespread youth unemployment by 

equipping young people with 21st century skills and connecting them with 
jobs and apprenticeships across Europe through an online game 

 
BARCELONA, Spain  
• Aging: Improving quality of life and limiting social isolation by establishing 

a network of public and private support – including family, friends, social 
workers, and volunteers – for each elderly citizen 

 
LISBON, Portugal 
• Energy: Transforming wasted kinetic energy generated by the city's 

commuting traffic into electricity, reducing the carbon footprint and 
increasing environmental sustainability  

• ……………………………. 
 

 



O que nos falta fazer 

5. Falta aproveitar criativamente as TIC 
para simplificar sem rodeios , sem 
descanso, continuamente  

–Desenvolver  produtos para o telemóvel 



 



Categoria Nome do Produto Descrição do Produto Público Alvo 

Saúde 

1 Minhas Consultas Consulte as suas consultas e o respetivo 

estado. Pode também marcar as suas 

consultas a partir do seu Telefone 

Cidadão 

Finanças 

7 Acompanhamento Faturas Permite a empresas fornecedoras do Estado 

acompanharem o processo de pagamento 

das suas faturas 

Cidadão (Fornecedor) 

DGCI 

6 Lista Conta Corrente Permite ao cidadão ou empresa consultar a 

sua conta corrente e efetuar pagamentos 

Cidadão e Empresa 

Alfandega 

3 Simulador de Despacho Permite ao Cidadão ou empresa simularem 

o valor do despacho de uma viatura 

Cidadão e Empresa 

INPS 

3 Meus Direitos/Pendentes Informa sobre os direitos ativos que o 

segurado e seus beneficiários tem no 

momento e ainda o estado em que se 

encontra os processos referentes aos 

direitos 

Cidadão (Segurado) 

Registos Civil 

1 Certidão Nascimento Pedido de certidão de Nascimento. Cidadão  



Câmara Municipal 

4 Planta Localização Permite ao cidadão submeter pedido, pagar e aceder a 

planta de localização 

Cidadão  

Policia/DGTR 

3 Consulta Coimas Consulta informações das coimas em dívidas da 

responsabilidade do condutor, proprietário e misto. 

Também dá a informação do recurso da coima. 

Funcionário 

Recursos Humanos 

Investimento 

2 Acompanhamento processo Investimento Se manifestou o interesse em investir em Cabo Verde, pode 

acompanhar aqui o seu processo de investimento, efetuar 

os pagamentos necessários e consultar as notificações que 

lhe são enviadas. 

Cidadão (Investidor) 

TCE 

1 Acompanhamento Processo TCE Se submeteu um pedido de Título de Comércio Externo, 

pode acompanhar aqui o estado do seu processo. 

Cidadão  

Social 

2 Farmácia CNPS - Credencial Permite ao pensionista do CNPS comprar medicamentos 

com comparticipação do CNPS. 

Educação 

1 Acompanhamento Aluno Permite ao aluno e respetivo encarregado de educação 

consultarem as notas, faltas e recados enviados pelas 

escolas 

Cidadão  

Eleições 

Cultura 

1 Agenda Cultural Como cidadão pode consultar os eventos culturais 

publicados pelo M. Cultura ou Artistas cadastrados no Portal 

Cidadão  

Ordens e Associações 

1 Conta Corrente Sócio O sócio pode consultar a sua conta corrente (quotas pagas e 

por pagar) 

Cidadão  

Licenciamento 

1 Acompanhamento Processo Licenciamento a 

Grosso 

Permite aos titulares de licenças acompanharem os seus 

processos de licenciamento 

Outros 

10 Pontos de Interesse (Inst. Públicas) Permite ao cidadão consultar as entidades publicas e os 

serviços que prestam, os documentos exigidos para cada 

serviços, etc. A localização de cada entidade é apresentada 

num mapa georreferenciado. 

Cidadão  



O que nos falta fazer 

6. Falta cuidar do que foi feito para não 
deixar envelhecer 

–Nascer cidadão 

–Cartão de cidadão 

–…………………………. 

–Balcão sucessões e heranças  



O que nos falta fazer 

7. Falta mobilizar mais e mais funcionários , 
cidadãos, investigadores , associações, empresas  
para uma mudança de cultura 
– Continuidade, para não ter de estar sempre a começar 

de novo 
– Colaboração, para mobilizar diferentes competências 

e integrar diferentes funcionalidades 
– Experimentação , para errar menos e poder fazer mais 
– Governação, para que haja mesmo resultados 
– Avaliação, para ter a certeza que eles chegaram a 

quem eram dirigidos   
 

 



 E já agora …. 

 … falta a agradecer a todos os que no dia a dia 
asseguram um serviço público de qualidade 

 

 Obrigada !!! 


