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1 – Introdução
As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) têm hoje uma presença cada vez mais ubíqua no
nosso quotidiano, independentemente da qualidade em que com elas convivemos. Seja como
compradores, clientes, membros de comunidades ou simplesmente de famílias, ou como cidadãos
usufrutuários de um conjunto de serviços e/ou consumidores de conteúdos da mais variada natureza,
não é hoje possível encarar a evolução da própria Sociedade sem equacionar as oportunidades de
transformação que as TIC proporcionam, ou até catalisam. A variável tecnológica é hoje tão importante
na configuração do tecido e funcionamento da sociedade como, por exemplo, a das tendências
demográficas ou ambientais, não devendo por isso ser indiferente para o Estado.
Quer se esteja em presença de um Estado maior e interventor ou de um Estado menor e sobretudo
regulador, a sua atuação deve resultar num Serviço Público de qualidade. Tal como se defende no
presente documento, existe uma forte correlação entre a utilização extensiva das TIC pelo Estado e essa
qualidade. Quer na vertente do aumento da eficácia da respetiva prestação, quer simultaneamente, de
forma significativa, na melhoria da eficiência dos organismos responsáveis pela prestação desse Serviço,
com o objetivo de reduzir o seu custo implícito e, consequentemente, o peso que representa em
impostos e outras receitas.
Não se pretende aqui subscrever uma visão tecnocêntrica da Reforma do Estado, nem tão pouco se
entendem as tecnologias como uma panaceia infalível, quanto mais não seja porque a sua gestão e
utilização é demasiado complexa para que delas se retire facilmente esse efeito. Não obstante, a
Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de Informação (APDSI) considera
pertinente, a par de muitas outras iniciativas que tem vindo a desenvolver, valorizar o papel essencial
das TIC em qualquer processo de Reforma do Estado em Portugal, considerando que, apesar de
“proclamadas”, têm sido de certo modo um “parente pobre” nos programas políticos e governativos,
sugerindo que o seu potencial transformador não é integralmente percecionado. Não que fiquem
totalmente ausentes dos propósitos expressos nos documentos de políticas públicas, mas são
normalmente citadas de forma dispersa, relevando apenas os seus aspetos meramente instrumentais e
com um foco insuficiente. Ou, de forma menos positiva ainda, são reduzidas à sua expressão de custo,
dando-se ênfase apenas à necessidade de maior eficiência no seu uso, o que, não deixando de ser
verdade, ignora os benefícios que por elas podem ser viabilizados na eficiência do todo.
Acredita-se, pelo contrário e como já se afirmou, que as TIC são fundamentais no suporte e catalisação
de qualquer processo de Reforma do Estado, quer quando esteja em causa a eficácia do Serviço Público,
quer a eficiência com que este é prestado.
Apesar das TIC serem centrais neste contributo, sabe-se que nem tudo se consegue só com as TIC. Não é
a simples existência da infraestrutura tecnológica, do sistema, da aplicação, da oferta sofisticada de
comunicações e acessos a conteúdos que resolve por si só o desafio. Há muito para além das
tecnologias, a montante ou a par delas, para que as iniciativas transformadoras que elas potenciam
possam ter sucesso. Deste modo, abordam-se outras áreas em que se acredita existirem oportunidades
significativas de melhoria, quer porque as intervenções ao nível das TIC têm necessariamente de ser
acompanhadas por modificações noutros domínios – na estratégia, na organização, nos processos, nas
infraestruturas, nas pessoas -, sob pena de não se tirar o devido partido do seu potencial ou de se
criarem desequilíbrios, quer porque se considera existirem evoluções noutras vertentes que são
fundamentais ao sucesso das iniciativas de reforma. Tanto no que diz respeito à governance do próprio
processo de reforma e à gestão e acompanhamento dos programas de transformação que dele derivam,
como relativamente a dimensões como a definição de objetivos, a responsabilização, a gestão
orçamental, a gestão de recursos, o controlo e até a produção legislativa. No limite, também, a forma
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como o próprio Estado funciona todos os dias; um Estado com processos simples, descomplicados e
menos burocrático, quer perante os cidadãos, empresas e agentes sociais, quer “consigo mesmo”,
despende certamente menos tempo e recursos na sua operação interna, libertando oportunidades de
eficiência e facilitando recentrar focos no que é central.
Neste contexto, procurou sistematizar-se em primeiro lugar aquelas que se consideram ser, neste
perímetro, expectativas para o Serviço Público, fixando o que se entende poderem ser prioridades de
reforma. Seguidamente, é feita uma reflexão quanto às diferentes agendas de reforma, concluindo
sobre os inibidores que se colocam à própria reforma. Defendem-se então algumas ideias consideradas
chave para a reforma, primeiro diretamente ligadas a uma utilização extensiva das TIC e a iniciativas
com grande retorno, e depois focando em iniciativas noutras áreas, também passíveis de uma evolução
significativa.
Este documento tem assim como objetivo ser um contributo da Sociedade Civil para o processo de
Reforma do Estado, constituindo-se como:

>
>

um complemento às ideias já formuladas ou já concretizadas para a Reforma do Estado, e
uma reflexão focada no contributo das TIC para a modernização da ação do Estado em todas as
suas dimensões, e uma assunção clara da convicção de que o sucesso de programas e iniciativas
transformadoras do Estado está longe de se esgotar na dimensão meramente tecnológica.

Por outro lado, não pretende ser certamente:

>
>

um “receituário” de panaceias auto-sustentadas exclusivamente em tecnologias,
um plano de ação detalhado para a Reforma… até porque é convicção plena dos autores de que
não existe “A” Reforma. Existem, sim, quanto muito processos contínuos e iterativos de
transformação do Estado, da sua relação com os seus constituintes e da sua forma de
funcionamento e operação, ou

>

um manifesto de opções políticas relativamente a quais devem ou não ser as funções do Estado e
se estas devem estar mais internalizadas ou externalizadas.

Uma nota adicional para clarificar o que se entende, neste documento, por “Estado”; não se fazendo
uma interpretação legalista, apenas se diz «Estado» porque esse é o nome que tem vingado nas
discussões públicas e nos documentos políticos sobre esta temática, quase como se de uma marca se
tratasse. Contudo, o que se pretende é abordar é todo o Setor Público em geral, ainda que com maior
ênfase no Setor Público Administrativo e, dentro deste, na Administração Pública Central.
Refira-se, por fim, que, como parte do processo de elaboração do presente texto, os autores contaram
com um contributo muito útil do evento anual de think tank realizado pela APDSI em Outubro de 2015 o 13º Fórum da Arrábida – durante o qual foi possível discutir vários dos temas que o documento
engloba com os presentes.
“Um Estado com processos simples, descomplicados e menos burocrático, quer perante os
cidadãos, empresas e agentes sociais, quer “consigo mesmo”, despende certamente menos
tempo e recursos na sua operação interna, libertando oportunidades de eficiência e facilitando
recentrar focos no que é central.”

APDSI | Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação
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2 – O que se espera do Serviço Público?
Espera-se que o Estado providencie (ou assegure que se providenciem) serviços de
grande diversidade e boa qualidade, e que o faça minimizando a contrapartida em
impostos e outras receitas
Se se pretende reformar o Estado, é porque se assume que ele não cumpre de forma aceitável aquilo
que dele se espera, não apenas por capricho ou perfecionismo. E esta assunção óbvia coloca desde logo
uma questão prévia: e o que se espera do Estado, ou, melhor dito, tendo em conta a abordagem
abrangente que subjaz ao tema, o que se espera do Serviço Público?
A pergunta, inocentemente formulada, ilude a sua enorme complexidade: é que cada parte interessada,
e falamos de um universo heterogéneo de milhões de pessoas e entidades, terá uma expectativa
diferente, segundo o velho ditado de que a cada cabeça corresponderá uma sentença. Mais: as
expectativas não são estáticas, antes flutuam ao sabor de conjunturas e pressões distintas; ir de um
“oito”, como “o Estado que me deixe em paz”, a um “oitenta”, como “o Estado tem de me resolver o
problema”, é algo que pode ocorrer com qualquer um de nós num só dia.
Por outro lado, e como foi assinalado por bastantes autores, cada pessoa e cada entidade assume
diferentes papéis perante o Estado, que vão desde cliente exigente a súbdito repleto de obrigações.
Cidadão, utente, cliente, contribuinte, beneficiário, funcionário, parte, requerente, discente, agente,
eleitor, são inúmeros rótulos com que ao longo da vida somos brindados e que ilustram relações
múltiplas e desiguais, geradoras de expectativas muito distintas.
Sem embargo, é possível encontrar denominadores comuns, grandes consensos, expectativas
relativamente generalizadas nas quais se revejam em grande medida as diversas partes interessadas no
Estado. Além disso, essas expectativas gerais são relativamente estáveis e razoavelmente apolíticas,
podendo e devendo servir de base para uma bem-sucedida Reforma.
Desde logo, e numa aproximação simplista, espera-se que o Estado providencie (ou assegure que se
providenciem) serviços de grande diversidade e boa qualidade, e que o faça minimizando a
contrapartida, em impostos e receitas várias, que exige. Por outras palavras, uma muito tradicional
exigência de maximização da eficácia (satisfação dos direitos e necessidades com adequação e
conveniência) e da eficiência (fazê-lo ao menor custo possível, quer direta quer indiretamente). E se se
entende que é necessário reformar, é porque a equação está desequilibrada: a eficácia não está ao nível
adequado, ou seja, importa obter do Estado mais e melhores serviços; e a eficiência também não é
razoável, urgindo conseguir prestar esses serviços com menos recursos, ou seja, com menos encargos
para os cidadãos e empresas.
Na primeira parte da equação, colocam-se sobretudo discussões setoriais: a eficácia dos serviços de
Defesa, de Segurança Pública, de Justiça, de Saúde, de Educação, de Cultura, de Assistência Social, etc. A
situação nestes vários setores não é homogénea e uns exigirão maior esforço de reforma do que outros.
Em alguns poder-se-á mesmo dizer que não há grandes desafios, ou seja, que o Serviço Público neles
prestado é geralmente aceitável: somos tratados quando estamos doentes, recebemos as pensões
dentro dos prazos previstos, existe policiamento de rua que nos proporciona segurança, entre outros
exemplos que se poderiam referir. Mesmo nesses casos existirão inevitáveis oportunidades de melhoria,
não só em quantidade (mais serviços) como sobretudo em qualidade (serviços mais adequados às
necessidades).
De facto, incluem-se também no domínio da eficácia as considerações de natureza qualitativa, sendo
consensuais as expectativas crescentes de simplicidade e comodidade nas interações e relações com o
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Estado, reduzindo custos de contexto, de celeridade, uniformidade e previsibilidade das respostas, de
objetividade e de transparência das decisões. Trata-se de uma realidade que pode ser vista como “um
copo meio cheio”, reconhecendo-se os múltiplos êxitos conseguidos, em muitos casos graças ao papel
crucial das TIC, ou como um “copo meio vazio”, dadas as grandes fragilidades que subsistem. Como
bons exemplos, podem-se mencionar as declarações fiscais e as certidões eletrónicas, o portal da
empresa enquanto aglutinador de serviços online e a contratação pública eletrónica, entre outros. Já a
gestão da informação como um recurso estratégico para melhor conhecer os destinatários e melhor
adequar os serviços prestados é um exemplo de uma área ainda por explorar.
Numa outra perspetiva, e ainda no que à eficácia diz respeito, espera-se que o Serviço Público entenda e
considere as grandes tendências sociais, antecipando os seus efeitos, executando as políticas tidas por
pertinentes e adequando-se no que for necessário para o êxito dessas políticas. Falamos de questõeschave com múltiplas implicações, como sejam a evolução demográfica, as alterações climáticas, os
contínuos desenvolvimentos tecnológicos ou as mudanças no ambiente político e eleitoral (1). Não é
difícil identificar, no caso português, grandes desafios de eficácia em torno destes temas, como os que
resultam do acelerado envelhecimento da população ou de uma participação democrática em forte
deterioração.
Sem prejuízo de todas estas questões, por certo fundamentais, cremos que, em Portugal, a segunda
parte da equação – a eficiência - é porventura mais importante, na medida em que é o seu desequilíbrio
que, em realidade, faz da Reforma uma necessidade urgente: o Estado é pouco eficiente, no sentido de
que o esforço financeiro que exige atingiu níveis inéditos e asfixiantes. Poder-se-á mesmo dizer, no que
concerne ao Serviço Público, que não deverá existir consenso mais alargado e mais forte do que este na
sociedade portuguesa. Fossem apenas os problemas de eficácia, não se falaria de Reforma do Estado,
tomar-se-iam as medidas específicas adequadas, mesmo que sob o manto de uma Reforma Setorial,
Plano ou Programa, como aliás sempre tem vindo a ser feito. Mais, importa não esquecer que as
pressões públicas para a resolução dos problemas de eficácia são também, elas próprias, as mais
eficazes, não havendo semana em que não se fale nos média de um qualquer Serviço Público em que se
considera que o serviço prestado está aquém da expectativa ou da necessidade. Os problemas surgem
com múltiplas roupagens, desde as abordagens muito tangíveis, como sejam défices de eficácia
associados à insuficiência de pessoal (guardas prisionais, enfermeiros, professores, oficiais de justiça…),
originando atrasos ou diminuição de qualidade, a formulações mais amplas e menos estruturadas
(fomento da natalidade, redução da sinistralidade rodoviária, combate ao VIH, deterioração de praias…),
em qualquer dos casos compondo uma lista bastante extensa.
As pressões públicas pela eficiência são, por contrapartida e infelizmente, pouco consequentes.
Protesta-se pela crise, pelos impostos altos, pelo empobrecimento, mas raramente surgem nos média
protestos por uma qualquer medida de eficiência. Feche-se uma infraestrutura que não faz falta ou um
serviço que passou a ser prestado através de outros canais, juntem-se dois serviços próximos que saem
muito caros ou cuja existência autónoma não se justifica face à procura, venda-se património que está
abandonado ou cuide-se dos indicadores financeiros de uma empresa pública, são exemplos que
rareiam, mas que são fundamentais para uma maior eficiência, embora muitas vezes apenas
interpretados como meras perdas de eficácia. É certo que têm existido alguns protestos relacionados
com a eficiência, como os relativos ao investimento em algumas grandes obras, mas esses casos surgem
normalmente misturados com outras problemáticas e muito inquinados pelo jogo político-partidário. E
esta realidade ilustra um grave paradoxo social, que é o de que o poder político sofre contínuas
1

A este propósito, é interessante referir o trabalho desenvolvido pelo COCOPS (Coordinating for Cohesion in the
Public Sector of the Future), um consórcio de universidades europeias, patrocinado pela Comissão Europeia,
destinado à investigação em gestão pública (www.cocops.eu). O seu Work Package 8, em concreto, analisa as
tendências atuais e futuras nas reformas dos setores públicos nos países europeus.
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pressões para aumentar a eficácia e muito poucas para aumentar a eficiência. Mesmo a contestação ao
elevado nível de impostos não é normalmente associada a uma perceção de uma administração menos
eficiente, mas simplesmente ao elevado fardo que representa no rendimento das famílias. A crise
financeira do Estado e o seu elevado endividamento decorrem, em boa parte, deste paradoxo.
Não que não existam e tenham existido medidas de melhoria da eficiência, demonstrando que
afortunadamente há racionalidade económica na gestão pública. Mas em geral são medidas
impopulares, que implicam concentrar serviços, conter salários, cortar custos, reduzir desperdícios e a
fraude, limitar benefícios ou impor controlos, impactando os próprios cidadãos, que assim não
pressionam para que aconteçam. E sendo impopulares, não existindo pressão pública nem benefício
eleitoral a elas relativos, são executadas apenas pelos mínimos indispensáveis, em situações de
emergência e muitas vezes em consequência de imposições externas (como as relativas ao
recentemente concluído Programa de Assistência Económica e Financeira).
A Reforma do Estado pode e deve, em suma e a este nível de discussão, atender com particular
destaque a melhoria da eficiência. Até porque, se ela for bem-sucedida neste domínio, toda a folga que
se conseguir poderá ser bem aproveitada em aumentos setoriais e específicos de eficácia – da
abrangência e qualidade do Serviço Público -, algo que, como se viu, é bem menos difícil de se fazer, não
faltando ideias de como fazer mais gastando mais.
O que se espera da Reforma é então que esta considere equilibradamente as preocupações de eficácia e
os imperativos de eficiência, tanto mais que as duas dimensões surgem muitas vezes interligadas. Há
medidas de aumento de eficácia que não implicam mais recursos, não comprometendo a eficiência, ou
que, tal como acontece com grande parte das intervenções defendidas neste documento, têm como
resultado direto a melhoria da eficiência. Por exemplo, a reorganização de serviços de atendimento ou
de backoffices para conseguir maior conveniência e rapidez terá seguramente associada uma redução
dos meios empregues. Até porque fazer com menos recursos a “coisa errada” continua a ser um
desperdício, pelo que a preocupação da eficácia deve estar sempre presente. De igual modo, aumentos
de eficácia não podem ser simplesmente “fazer mais com mais”, pelo que a eficiência será uma variável
a ter sempre em conta.
Noutra perspetiva, há princípios inerentes ao Serviço Público que implicam opções pouco eficientes, não
deixando por isso de ser merecedores de amplo consenso. Os princípios constitucionais da
universalidade e da igualdade são disso bom exemplo. E, além destes, a lei fundamental da República
pronuncia-se sobre outros direitos dos cidadãos e sobre as atribuições do Estado que, em muitos casos,
implicam quebras de eficiência significativas, sendo igualmente merecedoras de relativo consenso. Os
exemplos nestes domínios são muitos e não são postos em causa por nenhuma ideia de Reforma do
Estado: o cumprimento de leis e acordos internacionais, o incentivo à participação democrática dos
cidadãos na resolução dos problemas nacionais, o reforço da coesão social, a promoção do bem-estar e
da qualidade de vida, o ordenamento do território, a preservação do ambiente, a valorização do
património e da cultura portuguesa, os vários direitos, liberdades e garantias, são temas que implicam
obrigações de Serviço Público cuja existência implica cedências no domínio da eficiência que ninguém
questiona. A eficácia nestes domínios pode e deve, em todos os casos em que isso se justifique, ser
considerada no âmbito da Reforma.
Feitas estas ressalvas e garantindo que eficácia e eficiência são vistas como variáveis interdependentes
que importa equilibrar, deve a Reforma atender, como já se concluiu, com especial ênfase ao elo mais
fraco, a eficiência: como gastar menos recursos, como reduzir a despesa, e como, por essa via, viabilizar
a redução da carga fiscal, aliviando toda a economia e toda a sociedade, permitindo, a prazo, o
crescimento económico e ciclos virtuosos de aumento de eficácia.
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Menos recursos e menos despesa implicam, desde logo, planear melhor, orçamentar melhor, comprar
bens e serviços melhor, controlar melhor, conhecer melhor a realidade, prestar contas e assumir
responsabilidades melhor. Gerir melhor, uma possível síntese. Processos, formação, competências,
organização, é desta categoria de temas que falamos. E com um imprescindível contributo da
informação – disponível, clara, fidedigna, completa e analisável – para que saibamos onde gastamos,
como, com quem e para quê.
Contudo, é também verdade que, depois dos gastos sociais, a maior parte da despesa pública é em
custos com o pessoal, e diz-se frequentemente que, pelo enquadramento legal e demográfico, é
impossível reduzir essa dimensão. Diz-se também que se podem obter ganhos de eficiência marginais
atendendo às variáveis ilustradas no parágrafo anterior, mas que nada de estrutural pode ser feito
porque, no final, o grosso das componentes de despesa são inamovíveis.
Equivale isto a dizer que nada vale a pena fazer para aumentar a produtividade por trabalhador público,
porque mesmo que sobrem trabalhadores eles continuarão a receber salário ou pensão. Considerações
políticas à parte, isso pode significar que se está a desistir de resolver o problema, eternizando, neste
exemplo, estruturas inadequadas à prestação de determinado serviço. Ou a dizer que a única forma de
o resolver é reduzir permanentemente salários e pensões, ideia pesadíssima que, aliás, já tem sido
trazida para o debate político. Essa afirmação equivale, ainda, a dizer que a questão não tem resolução
em uma ou duas legislaturas, porque os potenciais benefícios dos aumentos de produtividade só surgem
a longo prazo e, portanto, não são politicamente interessantes. Pelo contrário, acredita-se que um
consenso social em torno de uma reforma deve basear-se no médio e longo prazos, no sentido em que
ela é justamente para ter efeitos nesse horizonte. Uma reforma não é um quick win. E é exatamente por
não ter efeitos rápidos, pelos seus benefícios serem longínquos e menos visualizáveis, que não existe
pressão pública direta para a fazer, sendo por isso que ela é muito importante: ela representa
justamente o que não decorre da normal lógica da governação, da lógica eleitoral, da lógica de uma
sociedade como a portuguesa, insuficientemente treinada em entender, valorizar e medir a eficiência.
Há que, em resultado, colocar no topo das expectativas do Serviço Público o facto de que ele deve ser
mais eficiente, pela via de todas as reduções de despesa pública que forem possíveis, incluindo aquelas
como as que, pelo aumento da produtividade dos colaboradores públicos, só tiverem efeitos a médio e
longo prazo.
Convém, neste momento, ser justo e recordar que já se têm obtidos melhorias de produtividade. Só isso
explica que o número de funcionários públicos se tenha reduzido significativamente nos últimos anos
(mais por efeito de congelamentos administrativos e por aposentação do que em consequência de
reformas anteriores), e que, ainda assim, os impactos no serviço prestado, em muitos setores, não
tenham sido desastrosos. Não chega, contudo, havendo que conseguir aumentos de produtividade
continuados, que viabilizem reduções da despesa e da carga fiscal nos anos vindouros.
Chegados a este ponto, importa recordar as áreas de intervenção que, em qualquer gestão, a pública
não sendo exceção, conduzem a aumentos de eficiência, algumas já atrás referidas:

>
>
>
>
>
>
>

Organização (estruturas, equipas, funções)
Processos (atividades, fluxos, normas, informação, interoperabilidade)
Competências (aptidões, conhecimento, formação)
Cultura (comportamentos, valores, motivação, cooperação)
Infraestruturas físicas (edifícios, propriedade, serviços de suporte)
Equipamentos (industriais, de escritório, informáticos)
Estruturas informáticas (redes, desenvolvimento, operação)
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>
>

Aplicações informáticas (modelos, dados, interoperabilidade)
Desempenho (indicadores, suporte à decisão, prestação de contas)

Esta lista, modesta, não exaustiva e não melhor do que outras que com o mesmo objetivo se possam
fazer, pretende apenas ilustrar do que se fala quando se pretende aumentar a eficiência, quais são as
vertentes de atuação e que instrumentos podem estar disponíveis para o efeito. Uma Reforma do
Estado bem-sucedida não pode deixar de ser ambiciosa nestas matérias.
Em síntese, espera-se que a Reforma do Estado atenda às questões de eficácia tidas por prioritárias e
que se empenhe em conseguir um Serviço Público mais eficiente, abordando de forma destemida as
variáveis de gestão correspondentes. No contributo expresso neste documento, e tal como referido no
capítulo introdutório, dar-se-á particular destaque aos temas das TIC, enquadrando-as numa perspetiva
que se pretende abrangente e compatível com uma verdadeira Reforma. Por outro lado, procurou-se
que as ideias defendidas considerassem de um modo equilibrado as questões de eficácia e de eficiência,
resultando em que, por exemplo, medidas à partida centradas em aumentos de eficácia têm também
impactos significativos do lado da eficiência.
Eficiência despercebida
Pense-se, a título de exemplo, na Autoridade Tributária e Aduaneira (AT). Há 20 anos, ainda dividida
em 2 grandes Direções-Gerais, empregava mais de 15.000 pessoas, a quase totalidade em funções
administrativas. Era percecionada como lenta, discricionária, opaca, pouco acessível e ineficaz na
sua tarefa primordial de arrecadação da receita fiscal. Durante duas décadas, investiu fortemente
em TIC, de uma forma por alguns até tida por excessiva. Hoje, emprega aproximadamente 11.000
pessoas, uma percentagem crescente das quais em atividades tecnicamente qualificadas de
inspeção. Cobra muito mais e muito melhor sobre uma realidade legal e social muito mais
complexa. Coopera muito mais com o resto da Administração Pública. É mais acessível e mais
objetiva. Está longe de ser perfeita - podendo, por exemplo, continuar a reforçar a transparência - e
não se pretende tão pouco prestar-lhe qualquer espécie de elogio, são apenas os factos que
importam. É certo que não foram apenas as TIC que mudaram, muitas alterações legais e muitas
outras decisões tiveram lugar. Em todo o caso, a realidade fala por si.
Se os êxitos de eficácia da AT têm sido amiúde referidos, seja pela sofisticação da sua presença
online ou pelos níveis recorde de arrecadação de receita, já os êxitos de eficiência têm ficado na
sombra. Imagine-se, por uns minutos, que resultados de eficiência comparáveis tinham sido
conseguidos nos restantes serviços públicos, pelo menos nos que (e são uma boa parte) são
igualmente informação-intensivos. Não estaria Portugal bastante melhor?
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3 – Agendas de Reforma Administrativa... e inibidores de resultados
O complexo jogo da gestão das políticas públicas e da reforma administrativa não se
compadece com amadorismos ou soluções simplistas.
O Programa de Assistência Económica e Financeira que marcou a conjuntura portuguesa nos últimos
anos enfatizou a necessidade de se proceder a uma efetiva reforma do Estado, para aumentar a
competitividade do País, tornando a máquina da governação mais eficaz e eficiente. O XIX Governo
Constitucional patrocinou a preparação de vários documentos que procuram traçar o rumo do que se
pretende para a referida reforma, com destaque para o documento Um Estado Melhor - Guião para a
Reforma do Estado.
Nestes documentos de orientação surgem temas chave que indiciam uma dada visão da ação do Estado
e da Administração Pública. Muito do que agora se advoga não é novo, decorrendo de um processo de
reforma incremental, que procura alterar paradigmas de valores e comportamentais nas estruturas e
pessoas do aparelho de Estado, que sustentem uma administração mais eficiente, eficaz, responsável e
transparente.
Desde meados dos anos 80 que se tem vindo a trilhar esse caminho. Contudo, só neste século é que
muitas das medidas advogadas e inscritas em diplomas legais ao longo da década de 90 do século XX
passaram a ser efetivamente implementadas, denotando um hiato entre a decisão e a implementação
(implementation gap). Quanto maior o hiato, maior o potencial para a ineficiência, pelo prolongamento
de situações problemáticas que as medidas entretanto idealizadas visam mitigar ou solucionar. Adiar
implica tempo perdido e custos acrescidos. Porém, pode também conceber-se o cenário em que
frequentemente se adia a implementação das medidas por haver a perceção de que as mesmas
resultam de deficientes processos reflexivos sobre a realidade, em que se propõem medidas e objetivos
inexequíveis ou contraproducentes. O complexo jogo da gestão das políticas públicas e da reforma
administrativa não se compadece com amadorismos ou soluções simplistas, nascidas mais de crenças do
que de um saber validado pelos factos. Requer conhecimentos, capacidades, recursos. Necessita de ser
gerido a partir de uma visão de País, de Estado, contextualizado num quadro global e europeu. A partir
da visão, há que planear, organizar, dirigir e controlar, nos diferentes setores e planos de governação,
procurando dialogar, negociar, conhecer e esclarecer, num processo de conquista de vontades para a
mudança a empreender.
“A reforma do Estado não é fácil mas é necessária. É um processo contínuo e interminável. É
uma inevitabilidade em qualquer país que se queira competitivo, ao nível da criação de riqueza e
da promoção da qualidade de vida.”

Nos anos 80 do século XX, o governo do Reino Unido foi o protagonista de uma doutrina de reforma
que, desde então, se tornou uma referência nos processos de transformação do Estado: o New Public
Management (NPM). Em Portugal, a partir do XI Governo Constitucional, num esforço de mudança de
paradigma administrativo que ainda atualmente perdura, termos como desburocratização, privatização,
descentralização, eficiência, eficácia e economia, autonomia, flexibilidade, regulação, racionalidade e
responsabilidade, passaram a fazer parte do léxico diário dos profissionais da Administração Pública. O
padrão a atender deixou de ser o modelo burocrático, passando a ser o gestionário. A Administração
tinha de se modernizar. As organizações baseadas em estruturas hierárquicas tinham de se inspirar no
mercado, e em ferramentas contratuais, como fonte de estímulo permanente a um melhor
desempenho. As organizações públicas deveriam emular as organizações privadas.
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Chegados ao século XXI, a euforia relativa ao desempenho das organizações do setor privado diminuiu,
primeiro pela sobreposição das vozes dos que sabem que as organizações públicas precisam de uma
gestão que não se reduz à transposição acrítica de ferramentas de gestão entre o privado e o público
(não se pode tratar por igual o que é diferente); segundo, porque os governos que foram mais longe nas
reformas da Nova Gestão Pública foram também os que sentiram e sentem necessidade de adotar
medidas que amainem os efeitos indesejados, inesperados e colaterais dessas mesmas reformas
(fragmentação do sistema, descoordenação na ação das entidades, sobreposição de funções,
administrações paralelas, falta de controlo e responsabilização dos agentes, risco de “partidarização” da
máquina); terceiro, porque a crise financeira e económica de 2008 denotou falhas graves na gestão
privada, obrigando o Estado a intervir onde os defensores do NPM entendiam que não se deveria
imiscuir: no livre funcionamento do mercado.
No século XXI, o NPM tende a ser incorporado ou substituído por outros modelos de reforma. No
presente século, mais do que de Nova Gestão Pública, fala-se em Governança Pública (Public
Governance), Novo Serviço Público (New Public Service) ou em Estado Neo-Weberiano (Neo-Weberian
State). Acrescem às ideias prevalecentes no modelo anterior outras que procuram realçar a natureza
única do setor público e a necessidade de acautelar as suas especificidades. Não se nega a utilidade dos
sistemas e ferramentas de gestão propostos pela Nova Gestão Pública, porém advogam-se princípios de
governação que buscam a apreensão da complexidade da realidade social, política e económica. A
reforma do Estado deixa de se reduzir a um “menos Estado, melhor Estado”, para se traduzir em
“melhor Governação, melhor Estado”. A aquisição de conhecimentos sobre o processo de políticas
públicas e a sua gestão possibilita a adoção de mecanismos de gestão das redes, em estruturas de
governança horizontal e vertical. Os cidadãos voltam a estar no centro da ação pública, não se
circunscrevendo a um papel de meros clientes do sistema. A accountability (prestação de contas e
responsabilização) e a transparência emergem como critérios a cuidar na reforma, sob pena de maior
alienação dos cidadãos face ao processo governativo.
As TIC são aliadas incontornáveis da transformação da Administração Pública, quer na passagem do
modelo burocrático ao gestionário, quer na do gestionário para o da governança. Mediante um uso
adequado das TIC, que explore as suas potencialidades e benefícios e contemple os seus riscos e custos,
é possível resolver um conjunto de díades aparentemente paradoxais como, por exemplo, as da
centralização-descentralização, autonomia-controlo, integração-descentralização. A partilha de
informação poderá transformar-se em disseminação de conhecimento, transpondo as fronteiras entre
entidades públicas e entre setores público e privado (com ou sem fins lucrativos). As TIC permitem a
organização e o funcionamento da Administração Pública como um sistema único. A parte passa a agir
ciente de que é o elemento de um todo. Reforça-se a necessidade da Administração Pública conhecer os
seus processos e procedimentos, a informação que deles decorre, e o uso que poderá fazer dessa
informação, gerindo um património que se traduz em memória, saber, riqueza: capacidade de conhecer
o passado, caracterizar o presente e perspetivar o futuro. A informação partilhada gera comunicação,
conhecimento mútuo, coordenação, colaboração, integração, controlo. A centralidade das TIC neste
processo de transformação merece denominações próprias: governo e governança digitais. O redesenho
e desmaterialização de processos, a interoperabilidade, o foco nos eventos de vida assumem
preponderância na reforma. No entanto, a transformação raramente é fruto do acaso. Para ser bemsucedida tem de ser gerida e tem de estar imbuída de uma vontade política constante (na direção a
tomar e no empenho a evidenciar).
Durante algum tempo, de predomínio de uma visão parcial da Nova Gestão Pública, acreditou-se que a
resolução dos problemas da sociedade, quer ao nível social, quer político, passariam necessariamente
por uma melhor gestão das entidades públicas. Separou-se o plano político do administrativo, ficando o
primeiro com a responsabilidade de desenhar as políticas e o segundo com a função de executá-las (ou
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de controlar a sua execução, nos casos em que se recorreu ao outsourcing ou às parcerias públicoprivadas). Contudo, esta separação veio de certo modo a revelar-se um artificialismo e a sua
manutenção contribui adversamente para a boa governação. Segundo as tendências mais recentes, num
ambiente de governança pública, políticos e quadros técnicos trabalham em conjunto na gestão do
processo de políticas públicas, incluindo as políticas de gestão pública que visam reformar o sistema. E
não trabalham sós, chamando ao processo outros stakeholders, para que se possa ter uma
compreensão holística dos problemas e das suas possíveis soluções. Criam-se fóruns de discussão, de
diálogo, contribuindo para processos de governação aberta, propiciatórios de uma maior qualidade
democrática e uma melhor governação, por acolher visões, valores e interesses diversos. Porém, os
desafios inerentes a estes processos de transformação tornam mais premente considerar as boas
práticas identificadas em estudos sobre o implementation gap na Administração Pública, para garantir o
sucesso dos exercícios de reforma e, assim, evitar desperdícios, ceticismo e desmotivação.
Portugal foi um país fortemente atingido pela crise das dívidas soberanas; ficou sujeito ao Plano de
Assistência Económica e Financeira, tem sido um país em crise. Contudo, qualquer manual de Reforma
Administrativa esclarece que a crise favorece mudanças na Administração Pública. Longe de ser
encarada como um elemento adverso, deve ser tida como uma janela de oportunidade para mudanças
estruturais. Mudanças essas que devem ser cuidadosamente desenhadas e implementadas, porque se o
processo de transformação não for bem gerido, os erros acumulados rapidamente darão força aos que
se opõem à mudança e calarão os que a defendem.
“Um erro comum é assumir que mudanças de Governo implicam alterações substanciais nas
políticas públicas. Ter humildade para admitir que os governos precedentes conceberam
políticas, programas e projetos virtuosos é um sinal de maturidade que merecerá o
reconhecimento geral. Procurar alterar o que já foi feito tendo por base a justificação de que não
teve o alto patrocínio dos que entretanto foram eleitos é desperdiçar recursos de todos,
parecendo um mero capricho ou vã vaidade de alguns.”

Ao pensar na reforma, deve fazer-se um diagnóstico do que existe e do que falta, face aos objetivos
traçados. Em complemento com o desenho dos programas e projetos inovadores a iniciar, dever-se-á
identificar aqueles que merecem continuar e os que deverão ser terminados, evitando assim o
desaproveitamento de iniciativas já em curso, como demasiadas vezes se tem verificado. Estes
programas e projetos deverão estar ajustados aos problemas existentes e ao contexto, caracterizandose pela conceção de objetivos e medidas tecnicamente consistentes e exequíveis, conforme se
apresenta mais à frente no presente documento.
Programas e projetos bem desenhados não garantem necessariamente o seu sucesso. Muitas políticas
fracassaram porque não foram considerados os agentes e mecanismos preponderantes para o sucesso
da sua implementação, ainda no momento de delineação, prejudicando assim a exequibilidade dos
objetivos e medidas que as consubstanciam. Ignorar as condições para uma implementação eficaz e
eficiente tem-se refletido em “políticas que nunca saíram do papel”.
A definição dos objetivos e a conceção das medidas para a sua prossecução são elementos
particularmente sensíveis, porque se imbuídas de deficiências pesam no grau de sucesso das políticas.
Objetivos e medidas menos claros, com linguagem pouco precisa e com insuficiente detalhe das tarefas
a empreender, onde, quando e por quem, à medida que a execução avança, constituem-se
frequentemente como inibidores do sucesso das reformas, já que a ambiguidade na linguagem abre
espaço a interpretações dissonantes e potencialmente conflituantes entre stakeholders, que são, por
sua vez, propícias a jogos de poder subversivos da ação. Por outro lado, os planos iniciais são muitas
vezes mantidos estáticos, não sendo atualizados a partir dos factos decorrentes da sua execução e da
APDSI | Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação
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evolução da sua envolvente, correndo assim o risco de se tornarem irrealistas e inexequíveis, perdendo
credibilidade.
Verifica-se igualmente que a não identificação e envolvimento à partida dos stakeholders abrangidos
pelo processo de transformação, adotando um processo dialogante, ainda que determinado na vontade
de prosseguir o rumo traçado, e a deficiente especificação do que deles se espera, se constituem
também como fatores de constrangimento relevantes. Porventura mais pertinente ainda, é frequente
essas estruturas não serem investidas da necessária capacitação institucional, isto é, não se garante que
possuem a competência, os conhecimentos e os recursos necessários à concretização das medidas a seu
cargo.
No plano inter-organizacional (de rede), aquando do mapeamento das organizações implicadas na
reforma, é uma boa prática atribuir a uma entidade a monitorização da ação dos diferentes organismos,
para que se possa assegurar o alinhamento da ação e a concretização dos objetivos delineados, o que
tem genericamente vindo a ser seguido em Portugal; no entanto, denota-se alguma falta de autoridade
das estruturas que têm vindo a ser criadas para a coordenação da reforma, que acabam por ter pouca
ascendência sobre os organismos. A coordenação da ação de organismos que foram consolidando a sua
história e a sua identidade numa lógica de silo não é fácil, requerendo ferramentas facilitadoras da
colaboração entre as partes (planos de comunicação, instrumentos de alinhamento estratégico, de
monitorização e de avaliação da ação) e, quiçá o mais importante, o empenho, atenção e vontade dos
dirigentes políticos e administrativos, num contexto em que os diversos níveis de autoridade e
responsabilidade de cada entidade no processo estão definidos.
Por último, fugindo à pretensão de se ter elencado exaustivamente os inibidores a considerar, realça-se
um elemento crítico dos exercícios de reforma na Administração Pública: o patrocínio político. Quando
este não é claro, continuado, do nível apropriado ou da intensidade adequada, marcando a sua
presença nos momentos críticos, é difícil manter evidência para os participantes da relevância dos
processos de mudança, combatendo inércias e minimizando potenciais guerras de território e de
interesses. É comum que os dirigentes políticos, com responsabilidades governativas, se preocupem
mais com a fase de agendamento, formulação e decisão das políticas de reforma, uma vez que é nestas
que o debate político é mais aceso e visível para quem governa e é governado. Contudo, descurar a
implementação é apostar na ineficácia da governação e esta, mais tarde ou mais cedo, também se
tornará percetível para o eleitor.
Enunciou-se um conjunto de inibidores das práticas de governação da mudança, intimamente
relacionados com as estruturas, os processos e as pessoas, que deverão ser devidamente acautelados
em qualquer processo de reforma. É nesse plano que se terá de centrar o olhar se se quiser assegurar a
transformação da Administração Pública, fazendo pleno uso do potencial tecnológico na era digital.
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Principais inibidores de resultados nas iniciativas de reforma do Estado

>

Mudanças de governo levam frequentemente a ruturas substanciais nas iniciativas de
reforma em curso, desperdiçando-se os caminhos já percorridos e os resultados já
alcançados;

>

Desenho de programas e projetos não considera a plenitude das condições para o sucesso da
sua implementação, prejudicando a sua exequibilidade;

>

Falta de clareza nos objetivos e medidas a prosseguir (tarefas, onde, quando e por quem, em
que calendário), dando espaço a interpretações dissonantes e potencialmente conflituantes
entre stakeholders, propícias a jogos de poder subversivos da ação;

>

Não atualização dos planos iniciais das medidas a partir dos factos decorrentes da sua
execução e da evolução da sua envolvente, podendo levar a que se tornem irrealistas e
inexequíveis, perdendo credibilidade;

>

Não identificação e envolvimento à partida dos stakeholders abrangidos pelo processo de
transformação ou deficiente especificação do que se espera deles;

>

Insuficiente capacitação institucional das estruturas que conduzem e sustentam a reforma,
retirando-lhes a necessária autoridade e ascendência sobre os organismos afetados pela
reforma;

>

Patrocínio político não suficientemente claro, continuado, do nível apropriado ou da
intensidade adequada, tornando difícil manter evidência da relevância do processo de
mudança.
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4 – Reformar com as TIC: que eixos de intervenção essenciais?
4.1 – Prestar melhores serviços públicos potenciados pelas TIC

A leitura atenta dos progressos realizados nos últimos 25 anos mostra um avanço
marcado pela adoção de sistemas de informação como alavanca para um serviço
público mais eficaz, mais eficiente e mais ajustado às necessidades dos cidadãos.
Se se considerar o panorama internacional, percebem-se linhas orientadoras distintas, com abordagens
de construção diferentes e que estiveram na origem de resultados de maior ou menor sucesso e
maturidade, marcadas por fatores externos como a disponibilidade tecnológica dos serviços públicos e
dos cidadãos, a literacia tecnológica encontrada em quem presta e em quem procura o serviço, mas
também os modelos processuais e legislativos e a cultura.
Verifica-se, claramente, um salto qualitativo. Pensar hoje em serviços e processos mais simples,
acessíveis, transparentes e com menor custo não será uma novidade sobre a discussão anterior.
Possivelmente, este será um caminho sempre em desenvolvimento, sempre contemporâneo, para o
qual se darão, por esforço de muitos, passos significativos, mas que eventualmente compreender-se-ão
sempre aquém do esperado. O que talvez resulte de um pequeno detalhe, habitualmente não discutido:
o cidadão, enquanto entidade cujas necessidades e expectativas evoluem (o mesmo se aplicando às
empresas).
O dia de um cidadão comum é hoje diferente de um dia desse mesmo cidadão no dia imediatamente
anterior ao lançamento do iPhone ou do iPad ou da criação do Facebook ou até mesmo do arranque da
Amazon. O mundo muda, e com ele mudam as características de quem nele vive. Um processo simples
na década de 80 seria eventualmente um processo entendido como penoso na década de 90 e como
inaceitável nos dias que correm. Hoje as organizações não encerram; o trabalho é contínuo e
acompanha cada um de nós numa boa parte das horas do dia. Há 25 anos atrás um processo em curso
numa empresa aguardava, em papel, após a saída dos funcionários até ao início do dia seguinte. Hoje
ele continua através do correio eletrónico que, como a mais comum ferramenta de workflow, permite
que esses funcionários possam continuamente dar-lhe seguimento, simplesmente porque é fácil, é
possível e, numas culturas mais do que noutras, é socialmente exigido, ainda que de forma implícita.
Encontra-se, de facto, à distância de um pequeno esforço sobre o telemóvel. O mesmo telemóvel que
permite aceder a documentos, emitir pareceres, reencaminhar para o próximo elo do workflow,
questionar por escrito ou, por facilidade, através de uma rápida chamada telefónica, à qual se junta uma
terceira pessoa para assegurar a celeridade pretendida. Sem nunca largar o mesmo dispositivo.
Estes avanços tecnológicos estenderam a disponibilidade da informação e a disponibilidade das pessoas,
o tempo pelo qual podem ser encontradas, profissional ou pessoalmente. E elas contam com o mesmo
em troca. Hoje não se espera. Quer-se saber ou agir no imediato, no momento em que algo ocorre. E
quer-se fazê-lo de um modo que se considera lógico: concluindo-o, confiando que de facto fica, e bem,
concluído.
Um serviço simples ou mesmo acessível não será hoje somente um processo passível de ser realizado à
distância. Será eventualmente um processo ao qual se possa aceder no momento que for possível e
favorável, para o qual se entenda rapidamente e sem dúvidas as opções disponíveis, que se possa
realizar e concluir, e confiar que fica tratado ou sob responsabilidade dos serviços públicos que, no caso
de alguma necessidade adicional, entrarão em contacto e ajudarão a resolver de forma definitiva. Não
que indiquem incorreções ou empurrem para outra face do mesmo cubo; que assumam a
responsabilidade de o resolver. E dessa forma será entendido como transparente e de confiança.
14

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

Contributos para a Reforma do Estado | Uma visão da Sociedade da Informação

Será, porventura, este o conceito de processos simples, acessíveis e transparentes para o cidadão
comum de hoje? E ainda que o seja, serão todos os processos da administração pública semelhantes em
termos de características? Ou existirão tipos de processos diferentes? Poder-se-á comparar e avaliar o
nível de simplicidade de dois processos de natureza e complexidade diferentes?
Os modelos de governo eletrónico têm seguido uma orientação associada a eventos de vida, mas nem
toda a interação entre cidadãos e serviços públicos se reduz a este tipo de eventos. Além dos eventos de
vida, existem diversificados eventos resultantes de necessidades recorrentes dos cidadãos, das
empresas ou da própria administração para com eles.
O racional dos eventos de vida e dos eventos recorrentes

Num primeiro grupo encontrar-se-ão todas as interações de cidadãos e empresas com os serviços
públicos, despoletadas por sua iniciativa e que resultam numa alteração da sua condição, estatuto ou
circunstância (individual, profissional, social ou outra). Estes são os processos comummente designados
de eventos de vida, e de que são exemplo o nascimento, a licença parental por nascimento de um filho,
a entrada na escola, a criação de uma empresa, o registo num centro de emprego, o casamento, a
compra de uma casa, entre outros.
Num segundo grupo encontrar-se-ão outras interações de cidadãos e empresas com os serviços
públicos, que resultem de necessidades de resposta por solicitação da própria administração pública ou
de uma iniciativa individual sem impacto ou alteração na sua condição, estatuto ou circunstância. São
exemplo destes processos, aos quais poderemos designar de eventos recorrentes, a solicitação de um
registo criminal, o pagamento de impostos, a solicitação de declarações para efeitos diversos, as
inscrições anuais (novo ano letivo) no ensino superior, a marcação de uma consulta médica, o pedido de
um apoio social, entre outros.
A importância de criar a referida classificação prende-se com a otimização das estratégias de abordagem
à melhoria dos serviços públicos, que deverão ser diferentes pelo facto de os dois tipos de processos
terem naturezas com especificidades e complexidade diferentes.
Nos eventos de vida, o racional deve ser de simplificação, com a minimização da necessidade de
interação a um momento único e integrado (one stop), independentemente de múltiplas origens dos
pedidos ou do ownership dos processos, obrigando assim a repensar esse momento de contacto. É o
caso da compra de uma casa, ou ao nascimento de uma criança, que implica o desenrolar de diversos
processos administrativos derivados desses eventos.
Já nos eventos recorrentes, o racional poderá estar centrado na reformulação dos processos com vista à
eliminação do contacto por completo, isto é, encontrar mecanismos para que o processo se desenrole
de modo automático, gerando apenas um momento de confirmação ou informação para o indivíduo ou
empresa. Haverá necessidade de passar ao cidadão o ónus da iniciativa da renovação do Cartão de
Cidadão, o início de um processo de pagamento do IUC (Imposto Único de Circulação, antigo “selo do
carro”), ou a passagem a obrigatoriedade do pagamento de IVA no caso dos trabalhadores
independentes?
Em termos de práticas concretas, Portugal tem apresentado algum desenvolvimento avançado na oferta
de funcionalidades eletrónicas em alguns domínios:

>

Documentação pessoal – graças ao Cartão do Cidadão, o país beneficia de um elevado nível de
integração dos documentos pessoais. Adicionalmente, é possível, por um lado, a consulta online
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do tempo médio de espera em cada uma das lojas do cidadão, e, por outro lado, a marcação
online antecipada do tratamento dos trâmites relativos ao Cartão de Cidadão e Passaporte.

>

Serviços públicos online – apesar de alguns avanços, não é homogéneo nem generalizado o grau
de acessibilidade e usabilidade dos portais web, e continuam a verificar-se dificuldades em
aceder e obter/despoletar o serviço, em termos completos e parciais. O Decreto-Lei n.º 74/2013,
2

de 13 de maio, consagra a regra do “digital por regra” , apresentada mais à frente, e também a
redução do valor a cobrar pelos serviços sempre que o canal escolhido for o online, medidas que
se constituem como incentivos claros à maior disponibilização online dos serviços. Para alguns
deles, poderão ser equacionadas campanhas de sensibilização para a sua utilização, uma vez que,
conforme o apontam diversos estudos, em muitas situações se trata mais de casos de baixa
adesão pelos utilizadores do que propriamente de indisponibilidade ou adequação dos serviços.
Alguns casos merecem especial destaque:

>

Impostos – existe uma prática generalizada de entrega da Declaração Eletrónica do IRS,
dinamizada também pela oferta de incentivos à sua utilização como a oferta de prazos
mais reduzidos para a devolução de imposto (caso se verifique);

>

Registos online – existe a oferta de um conjunto significativo de serviços nestas áreas,
tendo sido verificada uma importante digitalização dos registos em Portugal. O Programa
do Ciclo de Vida da Empresa, que inclui o Portal da Empresa, é um bom exemplo de uma
iniciativa neste domínio, apresentando estatísticas muito significativas de utilização,
revelando uma adesão massiva indiciadora que de facto se respondeu a uma necessidade
dos empresários (ver caixa).

Os bons exemplos existentes, nomeadamente o já referido do Portal da Empresa, deveriam servir como
incentivo para se avançar ainda mais na remoção dos obstáculos burocráticos que se colocam à criação
de empresas, nomeadamente no licenciamento da atividade. Trata-se, no fundo, de alargar a
simplificação ao ciclo de vida completo da (criação de) empresa.
A revisão dos processos de licenciamento poderia ser abordada através de uma visão holística e
integrada, de modo a que os empresários possam tratar de todas as formalidades em pontos únicos de
contacto, com processos simplificados e rápidos, ao menor custo possível e em conjunto com as
restantes formalidades (nomeadamente a constituição da empresa). Neste âmbito, podem-se dividir os
licenciamentos em três planos distintos:

>

Licenciamento urbanístico – Os processos de licenciamento de obras e de construção de
edificado para as atividades económicas são morosos, dispendiosos e de elevada complexidade,
sendo um dos elementos que muitas vezes contribui para o atraso no início do exercício da
atividade económica, nomeadamente no que respeita à obtenção da licença de utilização do
edificado para esse fim;

>

Licenciamento de atividades económicas – Nos últimos anos houve um esforço de simplificação
deste tipo de licenciamento através das iniciativas no âmbito do licenciamento zero, as quais têm

2

O que foi também contemplado na nova redação do Código do Procedimento Administrativo publicada
pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro.
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contribuído efetivamente para a agilização deste tipo de licenciamento. No entanto, há alguns
aspetos que carecem de evolução quando olhamos em maior detalhe para estas iniciativas:

>

A falta de uniformidade da tipologia e procedimentos de licenciamento a nível nacional,
deixando que esta seja definida livremente e sem referencial pelos Municípios, o que
levanta problemas operacionais de difícil resolução (por exemplo: o cálculo das taxas
municipais através de métodos uniformes em todo o território);

>

Uma arquitetura tecnológica centralizadora, baseada no Balcão do Empreendedor, até hoje
sem integração com os sistemas de informação dos Municípios, criando dificuldades e
barreiras operacionais na interoperabilidade destes com o Balcão;

>

A falta de usabilidade do formulário do licenciamento zero no âmbito do Balcão do
Empreendedor – excesso de complexidade no número de passos e informação recolhida,
pouco recurso à interoperabilidade para a obtenção de dados detidos pelo Estado e
lentidão dos tempos de resposta do formulário – servem como um fator dissuasor para a
utilização deste canal de forma universal;

>

Licenciamento industrial – Revestido de extrema complexidade, envolvendo sempre múltiplas
entidades, este é um dos processos de licenciamento mais complexos e que se torna num
inibidor do desenvolvimento das atividades económicas no nosso país, nomeadamente no que
respeita ao investimento estrangeiro. Este obstáculo assume especial gravidade quando se
analisam os grandes investimentos de impacto significativo na economia do país.

Uma abordagem holística exige um real esforço de reformulação dos processos existentes, eliminando a
burocracia acessória e deixando apenas aquilo que é essencial. A aposta na comunicação prévia
acompanhada de regulação e fiscalização, já seguida no licenciamento zero, é claramente uma via a
seguir.
A reformulação dos processos deve implicar uma abordagem integrada, ou seja, uma única entidade
(ponto único de contacto) deve assumir toda a gestão do processo de licenciamento, designando um
gestor para cada processo, responsável pelo cumprimento dos prazos legais (nunca esquecendo que
esses prazos devem refletir as necessidades de rapidez dos agentes económicos e não as ineficiências
associadas à organização atual dos serviços). O utente apenas deveria ter que interagir com um único
gestor de processo ao longo do tempo, devendo ser este a articular-se com outros organismos
envolvidos e exigir o respeito escrupuloso dos prazos a cada um, deixando de se passar essa
complexidade para os cidadãos.
No âmbito desta reformulação, as medidas de simplificação deverão preferencialmente ser
estandardizadas e uniformes na sua aplicação a nível nacional. Não é desejável uma realidade nacional
com uma diversidade (e incompatibilidade) ditada pelas fronteiras municipais, naturalmente sem pôr
em causa os aspetos de autonomia - uma realidade que apenas dificulta a evolução mais rápida para
soluções de governo eletrónico de âmbito nacional.
A experiência de utilização do serviço também deve ser repensada, de modo a que os cidadãos
consigam ter toda a informação disponível de forma clara e acessível e que a execução do serviço seja
realizada sem complicações e numa lógica multicanal. Para o efeito, deveria ser criada uma organização
dos serviços por temas (abordagem verticalizada), como por exemplo: “Abrir um Restaurante”, “Abrir
uma Mercearia”, “Fábrica de Laticínios”, etc. Os temas seriam selecionados consoante a frequência dos
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pedidos de licenciamento realizados pelos empresários e agregados em grupos coerentes que partilhem
os mesmos procedimentos. Para os casos de utilização menos frequente poder-se-á recorrer a uma
abordagem não verticalizada, desde que devidamente apoiada por gabinetes que possam orientar os
empresários de forma eficaz nesses procedimentos.
Esta reorganização da experiência de utilização deveria possibilitar a distribuição de “handbooks”
autoexplicativos, com tudo aquilo o que o empresário necessita para abrir a sua empresa num
determinado setor de atividade (o seu restaurante, a sua mercearia, a sua fábrica de laticínios, etc.). A
par destes handbooks seriam disponibilizados os serviços de atendimento multicanal, com interações
simplificadas e usabilidade atrativa, aproveitando ao máximo as possibilidades da interoperabilidade da
Administração Pública.
A implementação de um programa integrado nesta perspetiva seria, tudo indica, um avanço relevante
para a dinâmica do tecido empresarial em Portugal e um impulso significativo para a economia nacional
e para a atração de investimento estrangeiro.
Uma visão holística da criação de empresa
O Programa do Ciclo de Vida da Empresa, iniciado em 2006, foi uma iniciativa de grande impacto na
simplificação e otimização dos procedimentos formais de constituição das pessoas coletivas,
contribuindo decisivamente para aumentar a qualidade do serviço prestado pelo Instituto de Registos
e Notariado (IRN), nomeadamente através da:

>
>
>
>

Proximidade dos serviços com o cidadão;
Disponibilidade dos serviços 24/7;
Rapidez na execução dos pedidos de serviço;
Redução dos custos dos serviços prestados.

Este Programa correspondeu a um dos maiores marcos do Governo Eletrónico no âmbito da
Administração Pública Portuguesa, que se pautou por uma vertente fundamental de reengenharia e
simplificação dos processos existentes e por uma implementação de ferramentas tecnológicas,
nomeadamente o Portal da Empresa, que permitiram levar todos estes benefícios para mais perto do
cidadão.
Este esforço pautou-se sempre por fornecer serviços de grande utilidade, com uma lógica o mais
simples possível e com um elevado grau de usabilidade para o cidadão, o que contribuiu para o
enorme sucesso da iniciativa como podemos verificar pelos números muito positivos fornecidos pelas
estatísticas disponibilizadas pelo IRN relativamente a 2014:

>
>
>
>

Constituição de 19.657 empresas na hora;
Constituição de 11.873 empresas online;
Emissão de 468.754 certidões permanentes;
Realização de 68.484 atos de registo comercial online.

in http://www.irn.mj.pt/IRN/sections/irn/a_registral/estatisticas/estatisticas/
Estes números revelam uma adesão massiva dos empresários portugueses aos novos serviços
disponibilizados pelo IRN, de onde se pode aferir que foi criado valor efetivo para a sociedade civil.
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A articulação entre os Organismos da Administração Pública

Existem já hoje alguns bons exemplos de processos, alguns deles já apresentados em pontos anteriores,
que foram organizados em torno de eventos de vida e que facilitam a obtenção de uma resposta
adequada com custos transacionais mais baixos, nomeadamente ao nível do tempo de execução e do
nível burocrático, quebrando os silos institucionais e informacionais. Existe, ainda assim, um longo
percurso a percorrer, começando pela já muito falada interoperabilidade entre organismos,
desenvolvida mais à frente neste capítulo, desde a autenticação perante a administração até ao nível
dos dados e informação para um objetivo concreto.
Pela natureza da sua organização, mas também pela abordagem dos recursos humanos que lideram os
processos em cada um dos organismos da Administração Pública, para além de se verificar uma baixa
adesão ao caminho da interoperabilidade real, muitos dos serviços criados recebem uma participação
muito pouco proativa, ou mesmo no limite mínimo do aceitável, por parte da maioria das entidades.
Trata-se não apenas de um desafio tecnológico, ainda que existam trabalhos a desenvolver com vista a
tornar efetivas as iniciativas de interoperabilidade, mas também de um desafio semântico e, de igual ou
maior importância, de um desafio de atitude.
O desafio semântico provém do facto da incoerência da terminologia utilizada atualmente não se
verificar apenas para com o cidadão ou empresa, mas também na comunicação entre entidades.
Designações diferentes são usadas em elementos iguais, nomes incompreensíveis para outros são
atribuídos e utilizados para comunicar os serviços, provavelmente porque a sua construção é
frequentemente orientada ao entendimento interno e não a quem estes se destinam.
O desafio de atitude tem como propósito criar uma consciência global de que os serviços públicos não
são de cada entidade ou do Estado como um coletivo, nem se destinam a satisfazer ideologias,
interesses ou objetivos de quaisquer indivíduos ou coletivo de indivíduos. Destinam-se sim, a assegurar
o veículo de materialização do Estado de Direito e aos inerentes direitos e deveres de indivíduos e
empresas na sociedade.
Assim, e tendo por objetivo a articulação ágil necessária à robustez dos processos, dever-se-á procurar
trabalhar em torno das necessidades de otimização dos eventos de vida, tornando-os mais completos e
efetivos na resposta ao cidadão ou empresa: não se trata somente da interligação entre entidades,
quebrando os silos isolados em que muitas vezes ainda se encontram, mas sim, também, da criação de
valor para os utilizadores dos serviços.
Um dos (maus) exemplos mais frequentemente referidos é a solicitação ao cidadão ou às empresas que
entreguem, no momento do pedido de determinado serviço, certidões ou documentos semelhantes
emitidos por outros serviços públicos para instruir o seu processo, levando a que estes sejam de certo
modo o “paquete” entre diversos organismos públicos. O Decreto-Lei n.º 73/2014, de 13 de maio, deu
passos significativos na eliminação deste constrangimento, ao estabelecer que os cidadãos e agentes
económicos estão dispensados da apresentação de documentos que estejam na posse de qualquer
serviço público, cabendo aos organismos estabelecer os mecanismos, eletrónicos ou papel, que
assegurem que a informação é disponibilizada no momento em que é necessária. É estabelecido o prazo
de um ano para que a medida seja implementada em todos os organismos.
Sendo uma medida que se louva e que caminha na direção correta, resta agora ver como a sua
implementação prática vai ocorrer, nomeadamente como é que se vai assegurar que os organismos
efetuam, no prazo estabelecido, uma análise dos seus serviços para determinar quais é que necessitam
de informação de outros organismos e, sobretudo, realizam as ações necessárias ao estabelecimento
dos protocolos que lhes permitirá receber essa informação por via eletrónica (já que se acredita que o
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foco deve naturalmente estar nessa via e não em processos baseados em papel ou semi-automáticos).
Tal como para as demais medidas, deverão ser acautelados os mecanismos de governance e condições
de execução que permitam dar corpo à medida, conforme se apresenta no capítulo 5.1.
O sucesso desta medida pode levar a que, a prazo, sejam alargados os protocolos também ao setor
privado, possibilitando que o próprio conceito de certidão, pontual ou permanente, possa desaparecer,
sendo substituído por uma espécie de “consulta de estado”: a situação fiscal está em dia? As
contribuições para a segurança social também? Esta pessoa representava a sociedade nesta data? Esta
pessoa não possui cadastro criminal? Esta sociedade cumpre com as suas obrigações em termos de
trabalhadores estrangeiros?
A reformulação de processos em cada organismo da Administração Pública

Também a reformulação de processos nas entidades da Administração Pública deve ter em mente a
criação de valor para os utilizadores. Não perdendo de vista a função de organização e responsabilidade
que as entidades possuem, uma vez que a existência do Estado depende do seu funcionamento
saudável, os recursos humanos que os compõem devem orientar a sua atuação e a estratégia de
desenvolvimento para a modernização, não para interesses de reconhecimento individuais ou coletivos,
mas sim para a resposta às necessidades de cidadãos e empresas. O seu sucesso é verdadeira e
unicamente medido pela satisfação dessas necessidades, e nunca por nenhum outro motivo.
Esta otimização deve procurar fazer a Administração Pública caminhar no sentido de uma maior
eficiência operacional, racionalizando os recursos empregues, e de uma maior proatividade face às
necessidades associadas aos direitos e deveres de cidadãos e empresas, abandonando
progressivamente o modo reativo ou até mesmo passivo que correntemente se encontra. Dever-se-ia
caminhar para uma Administração Pública mais participativa na vida normal de cidadãos ou empresas,
apoiando o seu exercício da cidadania, assegurando um cumprimento das responsabilidades de um
modo verdadeiramente informado, consciente, responsável e confiante, e tirando partido dos
benefícios existentes de modo a potenciar o sentimento de justiça e igualdade.
Este trabalho de reformulação, ou reengenharia, é fundamental nos eventos recorrentes, uma vez que a
sua repetição ou até mesmo as sucessivas alterações legislativas ou processuais obrigam a uma
vigilância contínua, bem como a um nível de compreensão e capacidade muitas vezes elevados aos
olhos de um cidadão comum. É, assim, importante assegurar a mencionada proatividade também no
sentido de assegurar um processo real de inclusão, que permita aumentar a igualdade de consciência e
realização de todos.
Para além de tudo o que foi já escrito a respeito do potencial das TIC aplicado à construção de soluções
de suporte aos processos de negócio de cada uma das entidades do Estado e à interoperabilidade entre
elas, é nesta questão da proatividade que mais uma vez se encontra o potencial de viabilização por via
das capacidades de estruturação e adequação das mensagens a cada indivíduo. O mundo da tecnologia
tem evoluído num sentido de descomplexificação ou acessibilidade, de modo a maximizar a
especificidade e o formato da mensagem a quem esta se destina, assegurando a eficiência da
comunicação.
De facto, a tecnologia tem-se integrado em todos os momentos do quotidiano, caminhando
progressivamente para a omnipresença, algo que apenas foi possível a partir do momento em que se
tornou acessível a massas e se tornou ativa na forma como chega ao indivíduo. Pela limitação intrínseca
à condição humana, procuramos rodear-nos de suportes que proativamente nos apoiam nas lacunas ou
incapacidades que temos, de modo a tornarmo-nos mais eficientes. O setor privado há muito que
caminha nesse sentido e não deverá ser diferente no que à Administração Pública diz respeito.
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Segurança Social: ganhos de eficiência pelo aproveitamento de escala e
industrialização de atividades
Ciente dos desafios que uma conjuntura económica desfavorável coloca e tendo presente as
potencialidades colocadas pela constante evolução das TIC, o Instituto da Segurança Social (ISS)
estabeleceu como objetivo a revisão da sua organização interna e a reformulação dos seus processos
funcionais, no sentido de os otimizar e desburocratizar. Para o efeito, desenvolveu um projeto-piloto
na área dos backoffices das Prestações, transformando processos para, por um lado, obter uma
maior agilidade e eficiência operacional, resultando numa maior homogeneidade do desempenho
dos diferentes Centros Distritais, e, por outro, criar de centros de competência especializados,
permitindo:

>
>

Obtenção de escala e massa crítica a nível do processamento de cada uma das prestações;
Aproveitamento máximo da segregação entre frontoffice e backoffice para industrialização de
atividades;

>

Reengenharia de processos de acordo com as melhores práticas e melhoria contínua de linhas
de processamento, com uniformização do nível de serviço;

>

Suporte tecnológico otimizado para um processo único e permitindo a monitorização e
controlo dos processos nos vários estados;

>

Ganhos de produtividade e utilização mais eficiente da capacidade instalada de recursos, com
redução do número de recursos humanos necessário à concretização das mesmas atividades
de backoffice;

>

Melhor gestão do conhecimento através da concentração dos processos similares num único
local, reduzindo o esforço associado a comunicação / formação em regras e procedimentos.

O projeto-piloto implementado consistiu na troca, entre dois Centros Distritais, do tratamento de
processos de três grupos de prestações sociais, resultando assim na criação de três centros de
competência geograficamente localizados em dois centros distritais.
Foi possível verificar um aumento de produtividade – um menor número de recursos passou a
processar um maior volume de processos – mantendo os níveis de qualidade e mantendo, e em
alguns casos até diminuindo, os tempos de resposta verificados anteriormente ao piloto.
Os resultados do projeto permitiram tornar claros os significativos ganhos de eficiência que a
Segurança Social pode concretizar pelo alargamento da transformação organizacional, processual e
tecnológica que esteve na base do piloto a uma escala e dimensão nacionais.

Novos paradigmas de atendimento

Os serviços públicos online oferecidos por algumas entidades na Administração Pública que atualmente
se encontram na vanguarda do atendimento aos clientes estão, na maior parte dos casos, compilados
num “Balcão Virtual” ou janela única de atendimento online a qual recebe diferentes nomes
dependendo da entidade (por exemplo, “Balcão de atendimento virtual”), em conjunto com o
tradicional atendimento presencial.
Como tal, a importância da prestação de serviços públicos tem vindo a registar um crescimento por todo
o mundo, através da conceção e implementação de novas formas de atendimento e comunicação com o
cidadão, nomeadamente através de serviços multicanal. Exemplo disso são as diversas Câmaras
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Municipais de todo o mundo que têm vindo a implementar novos paradigmas de atendimento e
comunicação com os seus cidadãos.
Proliferação de novos paradigmas municipais de atendimento e inovação

>

Nos Estados Unidos da América, no District of Columbia, houve lugar à criação de uma
plataforma que permitia a todos os interessados discutir e propor alterações a propostas de
lei enquanto estas se encontravam em discussão em assembleia. Estão ainda planeadas
alterações à plataforma que indiquem as diversas alterações da proposta de lei à medida que
estas vão ocorrendo, desde a criação de um primeiro rascunho até à versão final.

>

No Canadá, a cidade de Ottawa tem feito um esforço no sentido de disponibilizar uma
miríade de serviços online, entre os quais se encontram reservar infraestruturas, submeter
pedidos de diversas licenças e ainda potenciar a comunicação com cidadãos através do
Twitter e de e-mail.

>

Na Coreia do Sul, mais especificamente na cidade de Seul, foi nos últimos anos
conceptualizado e implementado um novo modelo de comunicação e interação entre a
Câmara Municipal e os munícipes. Online, destacam-se a criação de uma plataforma online e
a existência de diversas contas no Twitter que permitem aos cidadãos uma comunicação
rápida, flexível e frutífera com instituições municipais, podendo ver qual a evolução do seu
pedido e vendo ser-lhes dada uma resposta. Offline criaram-se diversos fóruns para
participação dos cidadãos, sendo as soluções discutidas de seguida aprovadas e
implementadas.

>

Na China, a localidade de Yulin decidiu criar uma plataforma virtual exaustiva disponível 24/7
para qualquer cidadão. Aí, os habitantes da cidade podem procurar por informação útil,
evitando ter que contactar os serviços públicos correspondentes, bem como apresentar
sugestões e reclamações, tratar de assuntos pendentes e classificar os serviços prestados
pelo governo local. Na altura, Yulin poupou cerca de 1,5 milhões de euros ao implementar o
sistema utilizando os recursos existentes, ao invés de criar uma rede especificamente
desenhada para este efeito. Adicionalmente, registou-me uma poupança de 100 mil euros
com a diminuição no consumo de papel, entre diversas outras poupanças que podem
ocorrer.

A coexistência dos diversos canais deve assentar no paradigma do “digital por regra” (digital by default),
suportado pela presença online massificada dos serviços públicos, que podem ser utilizados por todos
24x7. Este conceito foi introduzido em Portugal pelo Decreto-Lei n.º 74/2014, de 13 de maio, que
3
estabelece que os serviços públicos devem também ser prestados na forma digital, através da internet .
Trata-se sem dúvida da via a seguir, em linha com a tendência internacional surgida como consequência
do aumento significativo dos níveis de inclusão digital das populações. Sendo uma legislação
relativamente recente, não é possível avaliar ainda os seus efeitos práticos, tanto mais que a definição
dos objetivos estratégicos, dos princípios e regras a observar e das prioridades na prestação de serviços
3

O que foi também contemplado na nova redação do Código do Procedimento Administrativo publicada
pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro.
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na internet está pendente da publicação de uma Resolução de Conselho de Ministros com a Estratégia
Digital para os Serviços Públicos, que até hoje não se verificou.
A tendência para o “digital por regra”

>

No Reino Unido, está atualmente a ocorrer a implementação do Universal Credit, que
consiste numa reforma do sistema de emprego e pensões que tem por principais objetivos
simplificar o sistema, acelerar a aceitação de emprego e diminuir os montantes gastos na
prevenção e combate à fraude. Este sistema, cuja implementação estará concluída até 2017,
foi desenhado por forma a que todas as interações entre os cidadãos e o organismo
responsável sejam feitas online. Adicionalmente, este programa inclui a existência de job
champions nos centros de emprego por forma a auxiliar o cidadão de forma mais
personalizada, ensinando-o a trabalhar com a plataforma e mostrando-lhe todos os
benefícios da mesma.

>

Na Nova Zelândia, até 2017, todos os serviços transacionais devem ser digitais por defeito.
Esta mudança terá como principais vantagens a redução dos custos e das necessidades de
interação entre consumidores e agências governamentais, maior facilidade em encontrar
diversos serviços e uma mais fácil integração entre serviços, permitindo criar maior valor
acrescentado. Complementarmente, continuará a haver um suporte aos consumidores
através de outros canais, sendo que, no entanto, haverá uma racionalização destes, por via
do seu decrescente uso, o que irá gerar poupanças.

>

Na Austrália, o governo criou uma Comissão de Auditoria no sentido de analisar e
recomendar onde deverão ser alocadas as futuras despesas do país. Como resultado, a
comissão apresentou um relatório onde recomenda que todas as interações governamentais
que ocorram mais de 50 mil vezes por ano devem ser digitais por defeito, acompanhadas de
alterações legislativas que removam entraves às transações digitais, da definição de metas
temporais e da implementação de uma solução integrada que inclua plataformas móveis.

O mesmo diploma estabelece também a criação de uma rede de espaços de atendimento digital
assistido, a Rede de Espaços Cidadão, complementar à oferta já existente e em que um cidadão ou um
representante de um agente económico é assistido por um funcionário na utilização dos serviços
públicos disponibilizados através da internet, no pressuposto que não está familiarizado com essa
utilização. A criação desses espaços, através de protocolos a celebrar com a AMA, pode ser assegurada
pelas autarquias, entidades privadas que já prestem serviços públicos, organismos públicos
(nomeadamente nas suas redes de atendimento próprio), associações, fundações e Instituições
Particulares de Solidariedade Social. Dados disponibilizados no início de 2015 referem a existência de
mais de 130 destes Espaços a funcionar nas autarquias, estando prevista, para além de uma expansão
significativa ao nível dos municípios, a abertura de 300 nos postos de correios de todo o país.
Os Espaços Cidadão fazem parte do Programa Aproximar, lançado posteriormente e destinado à
reorganização dos Serviços de Atendimento da Administração Pública, em consonância com a
descentralização de competências da Administração Central para a Local. O modelo futuro de
atendimento que preconiza contempla a existência de pelo menos uma loja de cidadão por Município, a
existência complementar dos Espaços de Cidadão e a ainda a criação de uma oferta de mobilidade
(prestação móvel de serviços ou transporte de documentos). O programa será implementado em vagas
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de Municípios e prevê também a reorganização dos backoffices dos organismos, que passariam a estar
segregados das componentes de frontoffice.
Acredita-se que o modelo delineado é uma evolução dos serviços muito positiva e consentânea com o
papel crescente que as TIC devem ter na sua prestação através de uma abordagem multicanal, com
impactos numa maior divulgação da oferta dos organismos públicos na internet e também na própria
literacia digital. Mais uma vez, será necessário aguardar pelos planos concretos de expansão deste
modelo e, sobretudo, pelos seus primeiros resultados para poder concluir sobre a sua adequação. Será
importante recordar, neste momento de arranque, que a implementação deste modelo deve ter
presente a progressiva substituição do canal presencial pelo eletrónico, significando que se devem criar
os mecanismos que irão permitir gerir a capacidade instalada à medida que isso se vai verificando. Por
outro lado, esta estratégia não deve limitar de algum modo o investimento em serviços públicos online
mais sofisticados e orientados aos eventos de vida.
A coexistência dos diversos canais deve salvaguardar a continuidade de serviço, sem interrupções
necessárias ou repetição de etapas, proporcionando aos cidadãos e empresas serviços em qualquer
lugar, em qualquer momento e por qualquer meio, desde que seja devidamente justificada a
necessidade de alteração desse meio (por exemplo, passagem a atendimento presencial convencional).
É uma abordagem que permite, por exemplo, tirar partido de uma rede como a Multibanco, sobre a
qual se podem disponibilizar serviços simples, eventualmente pontuais, e para os quais se pretenda uma
grande cobertura. Obriga ao acesso integrado dos vários meios, que se querem autónomos, e à
existência de informação comum e completa para condução do serviço, que implicará foco na
interoperabilidade de dados nos casos de existirem diversos sistemas em backoffice. Por exemplo, no
modelo contemplado no Programa Aproximar, será fundamental assegurar que a informação flui entre
os diferentes canais e entre estes e os backoffices, de modo a que a situação específica do utente seja
seguida do mesmo modo independentemente do ponto de contacto.
Por exemplo, a Câmara Municipal de Lisboa (CML) e a Câmara Municipal do Porto (CMP) encontram-se
em estágios de desenvolvimento semelhantes, prestando os seus serviços através de vários canais: (i)
Internet: presentes em algumas redes sociais (ambas encontram-se presentes no Facebook, no Youtube
e no Google +, com Lisboa a apostar com maior força neste aspeto, contendo ainda presenças em redes
como o Twitter e o Instagram). Já no que toca aos respetivos sítios, ambos apresentam informação
completa sobre todas as áreas de atividade da Câmara, e disponibilizam plataformas de atendimento
virtual. O sítio da CMP permite ainda aos cidadãos participarem no orçamento da Câmara, através da
sugestão de medidas; (ii) Telefone: atendimento telefónico através de número único, em articulação
com serviços dedicados ao atendimento ao munícipe; (iii) Presencial: prestação de serviços municipais
concentrada no Balcão Único Municipal, em Lisboa, disponível num horário alargado (8h00 às 20h00)
todos os dias úteis, e no Serviço de Atendimento Presencial, no Porto.
Em concomitância, os principais objetivos dos organismos públicos em geral e dos municípios em
particular com a sua presença nas redes sociais prende-se com o aumento da transparência na gestão
das políticas públicas e medidas adotadas e com o envolvimento dos cidadãos na gestão municipal,
promovendo a sua participação e envio de sugestões. Por todo o mundo existem diversos municípios a
colocarem em prática este novo paradigma de contacto com os cidadãos, fazendo uso, nomeadamente,
das redes sociais, maximizando todas as suas potencialidades em benefício dos cidadãos.
“A coexistência dos diversos canais deve salvaguardar a continuidade de serviço, sem
interrupções necessárias ou repetição de etapas, proporcionando aos cidadãos e empresas
serviços em qualquer lugar, em qualquer momento e por qualquer meio”
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Muitos organismos da Administração Pública Central e Local portuguesas já possuem, por exemplo, uma
página oficial no Facebook, vocacionada para a divulgação de iniciativas e publicação de notícias
conexas. Contudo é importante que os mesmos se adaptem a esta nova realidade, alargando a sua
presença a outras redes sociais, aumentando a informação nas mesmas, promovendo dinâmicas de
interação regular. Assim, para que as redes sociais se tornem ferramentas úteis e importantes na gestão
é fundamental a existência de equipas dedicadas a esta nova realidade e o estabelecimento de práticas
de gestão da informação nas redes sociais mitigando assim possíveis riscos que possam daí advir.
Uma Administração Pública de confiança

Adicionalmente, as TIC poderão ser um suporte de viabilização a algo essencial à transformação da
Administração Pública: a confiança dos cidadãos nos serviços públicos. A perceção e a compreensão dos
serviços é influenciada pelo sentimento de confiança.
As diversas entidades devem sentir-se responsabilizadas em resolver, esclarecer, apoiar os cidadãos a
obter informação, perceber as responsabilidades e os direitos destes e realizar as operações
necessárias. Os serviços públicos, recebendo um problema ou uma necessidade, devem tratá-lo e não
devolver o problema e encaminhar o cidadão para um outro serviço público.
De igual forma, deve existir transparência na informação que é prestada e o caminho deve ser claro à
partida para o cidadão, isto é, não deve acontecer o cidadão perceber que afinal faltava um segundo ou
um terceiro passo, de que não foi informado. A visão de quem presta o serviço não pode ser o momento
nem o pedido que lhe é feito (até porque nem sempre o cidadão sabe pedir). Deve assegurar-se que
quem presta o serviço se preocupa com o todo, informando, encaminhando ou resolvendo os assuntos
dessa forma, apontando um caminho claro e sem fatores desconhecidos que tanta desconfiança criam
relativamente aos serviços públicos.
Por fim, deve existir clareza no processo, nos tempos, nos resultados, para que o cidadão saiba o que
esperar, e quando esperar. É necessário gerir expectativas: se são 30 dias, são 30 dias, mas pelo menos
o cidadão tem a expectativa certa. O que vai ao encontro do princípio da gestão de filas de espera: o
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nível de satisfação do cidadão é forte e diretamente correlacionado com o conhecimento do que vai
acontecer a seguir e do respetivo tempo estimado, e também com a perceção de que o processo está a
avançar (mesmo que por vezes os avanços não sejam significativos).
Prestar melhores serviços potenciados pelas TIC
Numa sociedade em mudança contínua, ligada em rede e em que as soluções de mobilidade se estão
rapidamente a tornar um standard, dando resposta a novas necessidades fruto das dinâmicas
emergentes ao nível social, profissional e coletivo, a Reforma do Estado deverá permitir prestar
melhores serviços públicos potenciados pelas TIC através:

>

Alargamento da simplificação de todos os processos administrativos referentes a eventos de
vida (nascimento, compra de casa, criação e início de atividade das empresas, entre outros),
permitindo interações únicas (one stop) com os serviços da Administração Pública para
completar necessidades muitas vezes com implicações em áreas distintas, evitando assim
diferentes interações em paralelo ou em série.

>

Progressiva eliminação ou redução a simples confirmação das necessidades de interação com
os serviços da Administração Pública referentes a respostas a necessidades da própria
Administração, que se chamou de eventos recorrentes, que inclui necessidade de
apresentação de certidões, renovações de cartões/licenças, pagamento de impostos,
mudança de estatuto (caso do IVA) dependente de rendimentos que a própria administração
conhece, entre outros.

>

Reforço da articulação entre os organismos públicos, atuando de forma eficaz sobre barreiras
tecnológicas, mas também sobre as barreiras semânticas, que perduram pela incoerência da
terminologia utilizada entre entidades para designações ou conceitos comuns, naturalmente
com impacto também para o cidadão.

>

Reformulação dos processos e procedimentos dos organismos da Administração Pública,
numa lógica de maior eficiência e de acrescentar valor com base num novo paradigma de
proatividade face às necessidades associadas a direitos e deveres de cidadãos e empresas,
abandonando progressivamente o modo reativo ou até mesmo passivo que correntemente se
encontra. A tecnologia permite hoje uma administração mais atenta e mais sinalizadora em
modo preventivo, tendo evoluído num sentido de descomplexificação ou acessibilidade
(acessível a massas e ativa na forma como chega ao indivíduo), de modo a maximizar a
especificidade e o formato da mensagem a quem esta se destina, assegurando a eficiência da
comunicação por diversos canais.

>

Serviços públicos eletrónicos por regra (digital by default), suportados pela presença online
massificada dos serviços públicos, que podem ser utilizados por todos 24x7, num contexto de
diversos canais, incluindo o presencial, que funcionarão cada vez mais como resposta para a
situação excecional ou de necessidade específica que o justifique.

>

Uma Administração Pública de confiança, onde o papel das Tecnologias de Informação vem
possibilitar a monitorização e transparência dos processos e dos resultados, uma maior
clareza na informação e um salto importante na comunicação, conteúdo e forma, com a
sociedade.

26

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

Contributos para a Reforma do Estado | Uma visão da Sociedade da Informação

4.2 – Mais transparência com melhor informação
Informação disponível, fluida e partilhada quando e por quem dela necessita

Existe um conjunto de (bons) exemplos de transparência e prestação de contas na Administração
Pública que permitem afirmar que existe já uma cultura e apetência suficientes para a divulgação de
informação no setor público. Porém, essa cultura e (aparente) apetência caminham de mãos dadas com
a ausência de competências sobre a melhor forma de prosseguir esses desígnios.
Constitui um facto positivo ter à disposição da sociedade instrumentos como o Portal Base
(www.base.gov.pt) ou, outro exemplo, poder obter em cada sítio de um organismo público o seu plano
e relatório de atividades. Porém, impera a lógica setorial de disponibilização de informação e, como
consequência, os dados disponíveis publicamente, apesar de intrinsecamente relacionados, não
permitem qualquer ligação entre si e dificilmente se pode assistir, em termos de valor acrescentado, à
soma das partes.
Transparência que não presta contas?
O exemplo mais mediático, no que respeita à transparência, é o Portal Base (www.base.gov.pt), do
qual se conhecem inúmeras utilizações da informação. É certo que, na maioria das vezes, por parte
dos media ou da blogosfera, essa utilização da informação é de valor duvidoso. Mas tal não deve
colocar em causa a riqueza deste portal, o qual alimenta recorrentemente estudos e observações
com impacto e conhecimento pertinente, que nos permitem ter uma visão do panorama geral da
contratação pública.
Porém, existe um caminho por percorrer, da transparência à prestação de contas. Como afirmado
anteriormente, é possível através Portal Base extrair um conjunto de informação de alto nível sobre
a
contratação
pública
em
Portugal
(vide
por
exemplo
http://www.base.gov.pt/mediaRep/inci/files/oop_docs/RelContr_Pub_2011.pdf). É, no entanto,
duvidoso que se alcance uma verdadeira prestação de contas da despesa realizada. Entre vários
exemplos, podemos afirmar que dificilmente se obtém conhecimento relevante através da análise
em detalhe da despesa, uma vez que nem nos bens e serviços mais padronizados (por exemplo,
papel, eletricidade e água) é possível obter elementos simples como o preço médio pago pelo
Estado. Também não é possível acompanhar a execução de determinada empreitada (por exemplo,
para construir um sistema de informação podem ser necessários diversos contratos, da compra de
serviços ao hardware, e o portal não os relacionada entre si). Por fim, é inexistente a ligação a
objetivos estratégicos ou operacionais dos organismos, não se conseguindo assim uma correlação
com o plano de atividades setorial.

Para quebrar a lógica setorial e alcançar os objetivos de transparência e prestação de contas, é
necessário que a produção de informação aberta (que não significa necessariamente pública) faça parte
dos processos de negócio e da prestação de serviço público, não como algo acessório, não como mais
um “fardo” burocrático para os funcionários públicos, mas como algo intrínseco ao funcionamento da
Administração e que produz valor. Um exemplo possível será a partilha dos tempos de espera dos
serviços públicos, em tempo real, num único sítio de internet, podendo-se assim beneficiar da gestão da
procura que seria feita pelos próprios utentes, que também sairiam a ganhar com uma melhor gestão
do seu tempo. A Administração deve ser também, ela própria, consumidora dos dados abertos
disponíveis, seja para efeitos de gestão, de fiscalização ou mesmo por razões operativas, como no
exemplo dado anteriormente.

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

27

Contributos para a Reforma do Estado | Uma visão da Sociedade de Informação

Municípios mais transparentes
O Portal da Transparência Municipal (www.portalmunicipal.pt) constitui um exemplo de
transparência, permitindo comparar os diversos municípios em indicadores respeitantes à gestão
administrativa, financeira, fiscal, entre outros. A informação encontra-se carregada no Dados.gov
(www.dados.gov.pt), ainda que com restrições devido à granularidade da informação, permitindo
assim a reutilização da informação em outras aplicações ou estudos.
Resta agora conhecer os futuros desenvolvimentos deste portal e da informação aí disponibilizada
para se poder aferir o sucesso da iniciativa. Transparência, prestação de contas e abertura à
sociedade são uma corrida de fundo, com os resultados a serem mais visíveis no médio e no longo
prazos.

Se assim for, então assegura-se não apenas os objetivos de transparência, mas também de
sustentabilidade do próprio movimento e, consequentemente, existirão mais dados abertos, públicos, e
portanto maiores incentivos à intervenção cívica e à coprodução (recuperando-se o conceito de
Government as a Plataform, tal como batizado por Tim O’Reilly). Tal permitirá ter exemplos mais
conservadores ou mais futuristas.
No primeiro caso, pode-se mencionar que muitos dos controlos internos do Estado podem (e devem)
ser efetuados através de dados abertos (reitera-se, novamente, que, numa primeira fase, apesar de
abertos estes dados poderão não ser necessariamente públicos). O exemplo seria a transformação do
reporte sobre o andamento de projetos, cofinanciados ou não, que tem de ser efetuado a diversos
organismos do Estado (à Direção-Geral do Orçamento por rubrica de orçamento de investimento e aos
gabinetes de planeamento visando a execução material do projeto, entre outros), que poderia ser feita
através de plataformas como o Dados.gov, de preferência de forma automatizada retirando a
informação dos sistemas de gestão. Era nessa plataforma que organismos consultariam e
monitorizariam a informação, podendo parte dela ser disponibilizada ao público em geral (no futuro,
provavelmente, toda a informação).
O exemplo mais futurista envolve necessariamente a junção de informação pública com informação
produzida no setor privado ou na academia. A título de exemplo: a Polícia de Segurança Pública (PSP)
reporta, na sua página do Facebook, as localizações dos radares móveis e respetivo dia de
funcionamento para os diversos distritos do país; o Instituto Português do Mar e da Atmosfera publica,
no seu sítio, as previsões meteorológicas; certamente na academia já se estudou condições das
estradas. Porém, nenhuma desta informação é reutilizável, nem aparenta existir trabalho de
sensibilização de associações (por exemplo de automobilistas?) ou outras Organizações NãoGovernamentais (ONG) para que forneçam, em regime de coprodução, incorporadas em aplicações
móveis de GPS ou outras, este conhecimento ao público em geral.
A Administração Pública, através da disponibilização de informação à sociedade através de dados
abertos, pode impulsionar a criação de outros serviços e iniciativas de valor acrescentado com claro
interesse público. De facto, a geração de valor através de terceiros pode decorrer da criação de novos
serviços, disponíveis à sociedade, suportados em informação pública cruzada com informação de outras
origens, através do envolvimento ativo e progressivo de cidadãos na cidadania ou de novas iniciativas
empresariais, numa ótica de criar uma rede alargada de prestadores de serviços. Mas será também uma
forma de aumentar a massa crítica para uma permanente validação do que corre bem e do que corre
mal na administração pública, através da maior exposição e compreensão dos dados e informação
pública, despertando as entidades para eventuais redefinições e melhorias que devem ou podem
implementar, preferencialmente em contínuo.
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Dados.gov – presente e futuro
O Dados.gov nasceu em Novembro de 2011, numa versão beta do sítio www.dados.gov.pt, através
de uma parceria entre a Agência para a Modernização Administrativa e a Câmara Municipal de
Lisboa. Visa a construção de uma “plataforma que possibilite o acesso, se possível de forma
automática, a conjuntos de dados em bruto compilados pela Administração Pública”. O portal
português, que está ao nível das melhores iniciativas semelhantes de outros países europeus, conta
com um conjunto significativo de fornecedores de dados, quer da Administração Pública Central,
quer Local, mas também de entidades como os operadores de transportes.
Naturalmente, existem ainda algumas limitações no fornecimento de dados ao público – em termos
quantitativos e qualitativos -, podendo-se verificar que iniciativas de cidadãos que exigem a
disponibilização de dados mais significativos e que contribuam mais decisivamente para a
transparência, inclusão social e qualidade da democracia. A resolução destas limitações passará pela
continuação da sensibilização dos organismos para a importância da disponibilização de dados
abertos, satisfazendo a procura crescente e mais exigente.
Por outro lado, dever-se-á continuar a reforçar a qualidade dos dados fornecidos no que toca à sua
integridade, completude e atualidade. Para além da informação verticalizada, é necessário reforçar
a interoperabilidade dos dados, conferindo-lhes um potencial de valorização mais significativo, o
que implica um desafio tecnológico e processual.
Em Portugal, está também a ser feito um esforço de alinhamento com iniciativas internacionais,
adotando as conclusões dos diversos grupos de trabalho patrocinados pela União Europeia
referentes a licenciamento da informação, acessibilidade e formatos standard, entre outros temas.
Existe também uma sensibilidade cada vez maior para o valor económico dos dados abertos,
podendo estes suportar planos de negócio e decisões de investimento no setor privado.
O consórcio que lidera a definição de standards para a internet, a W3C, está a trabalhar muito
ativamente no tema da atribuição de significado, tratável automaticamente, aos dados. Este é um
dos temas centrais das iniciativas em torno da Web Semântica. Ligar os dados promete operar uma
revolução com grandes consequências na forma como são disponibilizados, explorados e no valor
que deles se conseguirá extrair.

Por outro lado, a tecnologia vem hoje permitir que se cumpram finalmente princípios basilares,
consagrados na lei, de acesso a documentos administrativos, que até aqui se podiam escudar em
dificuldades operativas para serem disponibilizados. Podem hoje estar garantidos, em qualquer serviço
público, mecanismos de comunicação eficazes, dirigidos a cidadãos, empresas e sociedade em geral,
tornando as decisões mais transparentes. Podem ser equacionadas, por exemplo, soluções que
disponibilizem esses documentos numa lógica “o meu processo”.
Noutros países podemos verificar exemplos de uma gestão desta temática, com patrocínio de topo:

>

O Reino Unido criou um órgão dedicado à promoção de princípios de transparência e abertura
para com os cidadãos – “The Public Sector Transparency Board”. Este organismo coordena várias
iniciativas, entre as quais a participação do Reino Unido no Open Government Partnership. A
participação dos países nesta parceria assenta na implementação de iniciativas que promovam a
transparência, acesso à informação governamental, divulgação de informação sobre altos cargos
públicos e envolvimento dos cidadãos;

>

Na Austrália, o AGIMO tem explorado o desenvolvimento do “Australian Government eConsultation Forum”, um fórum online que pretende aumentar o envolvimento dos cidadãos e
promover uma experiência consistente e apropriada para todos os que participam.
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Mais transparência com melhor informação
Apesar do conjunto de (bons) exemplos de transparência e prestação de contas já existente na
Administração Pública, que permitem afirmar que existe já uma cultura e apetência suficientes para
a divulgação de informação no setor público, acredita-se existirem ainda oportunidades de evolução
nesta matéria, nomeadamente:

>

A produção de informação aberta (que não significa necessariamente pública) deve fazer
parte dos processos de negócio e da prestação de serviço público, quebrando a lógica setorial
e como tal permitindo a sua interligação.

>

A Administração deve ser também, ela própria, consumidora dos dados abertos disponíveis,
seja para efeitos de planeamento e gestão interna, por razões operativas ou para a
fiscalização e aplicação dos controlos internos do Estado. Assegura-se, deste modo, não
apenas os objetivos de transparência, mas também de sustentabilidade do próprio
movimento, levando a que existam mais dados abertos, públicos, e portanto maiores
incentivos à intervenção cívica e à coprodução.

>

Deve ser fomentada a junção de informação pública com informação produzida no setor
privado ou na academia, já que se acredita que tal pode levar, numa lógica de co-produção, à
criação de serviços de valor acrescentado, suportados pela sociedade civil ou novas iniciativas
empresariais.

>

A generalização do acesso a documentos administrativos, princípio basilar consagrado na lei e
que se constitui como um contributo decisivo para a transparência das decisões, deve
rapidamente tornar-se a regra, uma vez que a tecnologia já o permite hoje. Podem ser
equacionadas, por exemplo, soluções que disponibilizem esses documentos online numa
lógica “o meu processo”.
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4.3 – Reforçar a interoperabilidade, porque não partimos do zero
Interoperabilidade como catalisador da prestação de serviços de acordo com as necessidades
dos cidadãos e empresas e não sob a lógica da organização do Estado.

O jargão interoperabilidade não carrega em si nenhum indício de novidade, quer porque está presente
4
no discurso de responsáveis públicos de diferentes níveis, quer porque - apesar dos fracos resultados
para o dia-a-dia de cada um de nós – alguns serviços já disponibilizados pelo Estado beneficiam, ou,
melhor dizendo, só são possíveis, porque existiu troca e reutilização de informação entre serviços
(alteração de morada, através do um único ponto no Portal do Cidadão, em diversos serviços do Estado:
finanças, segurança social, etc.).
Ainda assim, julga-se importante proceder a alguma definição do conceito, por forma a se afastar de vez
a associação a questões tecnológicas e de sistemas de informação e se concretizar o que se pretende
atingir com o reforço deste paradigma.
A expressão “porque não partimos do zero” contida no título da secção, ajuda a explicar que a
interoperabilidade trata, na verdade, de concretizar a troca e reutilização de informação já existente, já
organizada de determinada forma, obedecendo a regras e conceitos estabelecidos antes de se
vislumbrar a necessidade de troca de informação intra-Estado.
O primeiro passo é reconhecer que existem fontes de informação fundamentais que têm de ser
acessíveis intra-Estado, através de interfaces bem definidas, de forma segura e protegendo a
privacidade dos cidadãos. É o caso das bases de dados de pessoas, prédios, terrenos, automóveis,
sociedades comerciais, cadastro do território, licenças para exercício de atividades económicas, traçados
de estradas e localizações de serviços públicos, entre outras.
Reconhecer legalmente a necessidade de essas fontes de informação fundamentais poderem ser
reutilizadas intra-Estado não é mais, aliás, do que implementar em Portugal o que diversas diretivas têm
vindo a reclamar para toda a Europa (onde se inclui a Diretiva 2006/12/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 12 de dezembro de 2006, relativa aos serviços no mercado interno, que pretende garantir,
através de balcões únicos e de forma simples, acesso a todos as formalidades necessárias para exercer
determinada atividade económica).
Outros exemplos cuja implementação completa depende de interoperabilidade incluem a contratação
pública eletrónica, a faturação eletrónica, o boletim de saúde eletrónico. Em síntese, a implementação
de mais e melhores serviços para cidadãos e empresas depende da interoperabilidade.
Independentemente da organização e competências internas de cada instituição do Estado, esta é, sem
começar tudo de novo e obedecendo a princípios de subsidiariedade e proporcionalidade, a única forma
de criar serviços organizados à medida de cidadãos e empresas, para que estes deixem de ser obrigados
a ser verdadeiros estafetas de alguns serviços públicos, transportando consigo certificados, documentos
ou ofícios que têm origem também em outros serviços públicos. A existência de certidões permanentes,
como, por exemplo, ao nível do registo comercial, é um passo importante, mas considera-se que é
necessário alcançar níveis superiores de integração, através de mecanismos de interoperabilidade.

4

Ainda recentemente, a 26 de Junho de 2014, a Comissão Europeia adotou uma proposta para uma
Decisão do Parlamento e Conselho Europeus
(http://ec.europa.eu/isa/documents/isa_2_proposal_en.pdf), considerando a interoperabilidade um
meio central para a modernização do setor público.
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Por forma a se discutir a implementação da interoperabilidade no Estado, siga-se a organização e
5
vertentes tipicamente apresentadas em frameworks que tratam este tema. Interoperabilidade
concretiza-se a diversos níveis: organizacional, semântico, legal e tecnológico.
Indubitavelmente, apesar da disponibilização de serviços complexos, através de balcões únicos,
orientados a eventos de vida, se materializar num conjunto de trocas de dados, esta só se pode iniciar
pela vontade e capacidade de várias organizações cooperarem. Na verdade, sem essa cooperação, sem
uma visão comum sobre a prestação de serviço em causa, nunca se alcançará nenhum tipo de troca de
informação.
Porém, como afirmado anteriormente, importa obedecer a princípios de subsidiariedade e
proporcionalidade. Neste caso, tal significa de facto a liberdade de cada organismo para organizar a
troca ou reutilização de informação intra-Administração, com outros organismos, competindo-lhe a si
estabelecer a forma e o conteúdo dessa ação, sempre que tal for benéfico para o Estado ou para
cidadãos e empresas.
Não obstante, essa autonomia não pode existir quando se tratam as fontes de informação
fundamentais, já mencionadas infra, que importam transversalmente a todo o Estado, dado que essa
necessidade será melhor provida por um organismo central - previsivelmente a Agência para a
Modernização Administrativa. Assim, mais importante do que constituir como obrigatória uma
plataforma tecnológica, como parece ser o desiderato do artigo 6º do Decreto-Lei n.º 73/2014, de 13 de
maio, seria, como afirmado anteriormente, legislar sobre as fontes de informação fundamentais, num
contexto de definição de uma arquitetura informacional do Estado, definindo quais são, como e por
quem são construídas e mentidas e como, por quem e em que situações são acedidas.
Interoperabilidade organizacional
Pense-se, a título de exemplo, na possibilidade de o Instituto da Mobilidade e dos Transportes, de
forma articulada com o Instituto dos Registos e Notariado e com os Serviços Partilhados do
Ministério da Saúde, dispor de uma visão e objetivos comuns na gestão do ciclo de vida das cartas
de condução e na entrega desse serviço ao cidadão. A cooperação dessas instituições levaria a que,
fosse a primeira obtenção de título de habilitação legal para conduzir ou a sua renovação, o cidadão
poderia interagir eletronicamente com o Estado, não necessitando de entregar novamente
fotografias e assinaturas já presentes no seu Cartão de Cidadão, nem comprovativos do seu médico
de família que o obrigaram a múltiplas deslocações.

Sem embargo, existindo essas visões e objetivos comuns e os necessários entendimentos entre
diferentes organizações, torna-se necessário discutir o nível semântico de interoperabilidade, onde se
acordam as principais definições ontológicas das entidades informacionais em causa (pessoa, terreno e
viatura, entre outros) e procedimentos associados à sua gestão. E no entanto, apesar dessa aparente
trivialidade, basta a cada um de nós recordar que a correspondência rececionada de entidades públicas
contém, tipicamente, formas distintas de descrever a mesma morada, seja abreviando a rua ou a
avenida, seja mesmo na forma de descrever o lote ou andar, para que a simplicidade desvaneça logo
que ponderamos a troca de dados pouco mais complexos do que a morada (por exemplo, a delimitação
de um terreno).

5

Entre outros, a própria European Interoperabilibity Framework
(http://ec.europa.eu/isa/index_en.htm) segue este esquema.
32

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

Contributos para a Reforma do Estado | Uma visão da Sociedade da Informação

Interoperabilidade semântica
Criado pela Resolução do Conselho de Ministros 45/2006, de 4 de Maio, o SiNErGIC (Sistema
Nacional de Exploração e Gestão de Informação Cadastral) tem como principal objetivo “viabilizar a
existência de cadastro predial em Portugal, enquanto conjunto de dados exaustivo, metódico e
atualizado, caracterizador e identificador das propriedades existentes no território nacional,
constituindo-se como uma ferramenta indispensável para as políticas de ordenamento do território,
ambiente, económicas (em particular a agrícola e a florestal), fiscal e de obras públicas”.
Decorridos 9 anos, apesar da inegável necessidade de partilha e reutilização da informação em
causa, por todos os motivos que a Resolução melhor espelha e aqui damos por reproduzidos,
encontra-se por cumprir a existência de um cadastro predial do território nacional, onde a
informação flua entre objetivos registais, fiscais ou de ordenamento territorial.
No entanto, estão dados passos concretos, encontrando-se publicada uma arquitetura de
informação – embora não no portal de interoperabilidade da Administração Pública
(www.iap.gov.pt) -, o que será fundamental para que a informação recolhida possa ser reutilizada
por outros interessados no futuro (em particular a Autoridade Tributária e Aduaneira e o Instituto
dos Registos e Notariado).

A interoperabilidade legal é também, muitas vezes, uma barreira ao avanço da criação de serviços à
medida de cidadãos e empresas. Diversas práticas podem nesta vertente ser recomendadas, como
sejam: garantir a equivalência de registos em papel e registos eletrónicos, criação de bases legais para
obrigatoriedade de reutilização de informação base no setor público, obrigatoriedade de utilização de
6
formatos neutros tecnologicamente , entre outros.
A interoperabilidade legal tem funcionado quase sempre de forma ad-hoc, sem um enquadramento que
verdadeiramente incentive a partilha e reutilização de informação. Reconhecendo o esforço efetuado
nesta matéria aquando da publicação de um conjunto de diplomas de modernização administrativa,
nomeadamente os Decretos-Lei n.º 72/2014, 73/2014 e 74/2014, de 13 de maio, não se pode deixar de
constatar que não basta legislar sobre os princípios, sendo ainda necessário atuar no terreno e lutar pela
sua concretização. Não se alcança uma mudança de paradigma sem a crença e o apoio político, sem a
perceção de todos sobre o valor dessa mudança, e sem uma entidade no terreno capaz de realizar a sua
gestão. Alcança-se a mudança de paradigma com pequenos passos enquadrados em projetos concretos.
Afinal, apesar de carecer de evolução metodológica, na sua conceção e implementação, o único
instrumento existente há alguns anos, concretizado pela marca Simplex, onde inúmeras medidas
visaram o estabelecimento de interoperabilidade organizacional e/ou legal, parece não ter qualquer
7
sucessor. Tal é evidenciado na factsheet da Comissão Europeia de maio de 2014, referente a Portugal,
onde foi reconhecido que é necessário que se promova a partilha e reutilização de informação dentro
do setor público.

6

Onde Portugal foi pioneiro ao adotar, através da Lei nº. 36/2011, de 21 de Junho, a obrigatoriedade de
adoção de normas abertas nos sistemas informáticos do Estado, mas cujo cumprimento parece não
estar a ser monitorizado publicamente, tal como previsto nessa legislação.
7
National Interoperability Framework Observatory, projecto da Comissão Europeia, em
https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/ckeditor_files/files/NIFO%20%20Factsheet%20Portugal%2005-2014.pdf
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Interoperabilidade legal
Um exemplo de interoperabilidade legal é a equivalência criada entre o valor de uma certidão de
registo comercial em papel e a certidão permanente online onde, com um simples código, através
do Portal da Empresa, é possível o representante da empresa oferecer acesso aos registos,
documentos eletrónicos associados e último pacto social/estatutos.

A segurança e a privacidade da informação são argumentos muitas vezes levantados para contrariar as
iniciativas de troca de informação entre organismos. Para além de ser uma questão que pode ser
resolvida mediante a recolha da autorização do cidadão ou agente económico no momento da
angariação dos dados em causa, acredita-se que muitas vezes se pode estar perante uma questão
excessivamente empolada. Não preferirão os utentes dispor de serviços mais convenientes e
abrangentes do que ter garantias reforçadas que a informação que disponibilizam ao um determinado
organismo não é partilhada? Os organismos não fazem parte de uma só Administração Pública?
Já na interoperabilidade tecnológica, existe um organismo com competências atribuídas, a Agência para
a Modernização Administrativa. Nesta matéria existe, entre outros exemplos, uma plataforma de
interoperabilidade tecnológica, a iAP (www.iap.gov.pt), muito embora, nos últimos anos, esta não tenha
entregue os benefícios que se esperavam. Apesar de um dos mais relevantes projetos de modernização
administrativa, o Cartão de Cidadão, ser suportado por esta plataforma, não é menos verdade que
outros projetos, como o e-Fatura, onde a administração tributária receciona dados de sistemas
previamente certificados, foi construído ao arrepio da existência de uma plataforma central de
interoperabilidade e dos estudos que suportam a existência da mesma.
Apesar disso, a iAP continua a ser uma referência nesta matéria, sendo um veículo para o cumprimento
de diversos princípios de interoperabilidade: segurança e privacidade, uma vez que é gerida
centralmente pela Agência para a Modernização Administrativa, podendo assim assumir um foco nestas
preocupações e ser mais facilmente auditável; simplificação administrativa, ou seja, é a forma de
implementação de medidas transversais de simplificação; transparência, apresentando um portal com
as transações que efetua e, segundo se observou, existindo planos para dar conhecimento ao cidadão
sobre as transações que incidem sobre os seus dados; reutilização de serviços e modelos de dados,
utilizando para tal a tradução para modelo de dados canónico; neutralidade tecnológica, dado que
comunica com as tecnologias do mercado em formatos abertos; e eficiência, porque visa a reutilização
de recursos, infraestrutura e comunicações.
Neste contexto, considera-se que a utilização da iAP em novos projetos ou na reformulação de projetos
já implementados deve ser sempre equacionada, considerando as condicionantes referidas no texto
anexo.
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E porque não é a iAP um caso de sucesso e intensiva utilização?
Porque não é mais utilizada a iAP? Parecem existir reservas de três índoles distintas. A primeira está
relacionada com fatores de ausência de incentivos legais à troca de informação e de inexistência de
uma cultura de reutilização da informação no setor público, tal como já foi explorado
anteriormente. A segunda deve-se à ausência de proporcionalidade na ação da plataforma, já que
se visa um projeto demasiado ambicioso, contrário à própria ideia de interoperabilidade, assumindo
que todas as trocas de informação devem usar a plataforma e, pior, que devem usar um modelo de
dados canónico implicando traduções que só tornam ineficiente o que seria uma simples troca de
informação entre dois ou três organismos. Por fim, a terceira, que também importa ultrapassar,
referente aos custos que são imputados aos organismos utilizadores. Ora, se estrategicamente o
objetivo é assumir e potenciar esta plataforma, então questiona-se porque não pode ser o
Orçamento de Estado a garantir o seu modelo de sustentabilidade. O caminho seguido não aparenta
ser frutuoso, pois nos últimos anos nenhum serviço emblemático voltou a ficar associado esta
plataforma.
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Reforçar a interoperabilidade, porque não partimos do zero
A interoperabilidade, referindo-se à troca e reutilização de informação já existente entre organismos
públicos, é essencial para a implementação de mais e melhores serviços para cidadãos e empresas,
sobretudo quando se fala de serviços organizados à sua medida, para que estes deixem de ser
obrigados a transportar consigo certificados, documentos ou ofícios que têm origem também em
outros serviços públicos. Para o reforço da interoperabilidade, acredita-se serem essenciais os
seguintes pontos:

>

As fontes de informação fundamentais - atributos de pessoas, prédios, terrenos, automóveis,
sociedades comerciais, território, licenças de atividades económicas, traçados de estradas e
localizações de serviços públicos - têm de ser acessíveis intra-Estado, através de interfaces
bem definidas, de forma segura e protegendo a privacidade dos cidadãos.

>

Os organismos devem dispor da liberdade para organizar a troca ou reutilização de
informação com outros organismos, competindo-lhes a si estabelecer a forma e o conteúdo
dessa ação, considerando naturalmente as plataformas já existentes. No entanto, essa
autonomia não pode existir quando se tratam de fontes de informação fundamentais.

>

Mais importante do que constituir como obrigatória uma plataforma tecnológica é legislar
sobre as fontes de informação fundamentais, sendo necessário discutir o nível semântico de
interoperabilidade, acordando-se as principais definições ontológicas das entidades
informacionais em causa e respetivos procedimentos.

>

A interoperabilidade legal deve passar pela institucionalização de um enquadramento que
verdadeiramente incentive a partilha e reutilização de informação, evitando a forma ad-hoc
como quase sempre tem funcionado, que resulta muitas vezes como uma barreira ao avanço
da criação de serviços à medida de cidadãos e empresas. Não basta legislar sobre os
princípios, é necessário atuar no terreno e lutar pela sua concretização.

>

Os fatores inibidores de uma maior utilização da plataforma de interoperabilidade da
Administração Pública (iAP) podem e devem ser geridos de modo a fomentar uma maior
utilização, quando for essa a melhor solução, já que se acredita que esta é um veículo para o
cumprimento dos diversos princípios subjacentes à interoperabilidade: segurança e
privacidade, simplificação administrativa, transparência, reutilização de serviços e modelos de
dados, neutralidade tecnológica e eficiência.
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4.4 – Reforçar a administração eletrónica
A evolução a partir de uma capacidade instalada (takeup).

A administração eletrónica desenvolveu-se numa fase inicial pela presença online e pela introdução
paulatina de serviços online numa lógica setorial. A visão integradora de um Portal do Cidadão e de um
Portal da Empresa encontrou sempre o desafio de já existir uma capacidade setorial online instalada,
nalguns casos mais evoluída e noutros ainda rudimentar. Contudo, foi na exploração de novos serviços,
maioritariamente de cariz transversal (alteração de morada, cartão do cidadão, certidões online), que o
Portal do Cidadão se diferenciou, além de cumprir o seu papel de agregação de informação ao cidadão.
Já o Portal da Empresa foi amplamente disseminado pela conceção e implementação disruptiva da
“Empresa na Hora”.
Promoção da utilização dos portais existentes.
8

O Relatório de Benchmarking da Administração Pública Eletrónica da União Europeia 2010 colocava em
2009 Portugal no 1º lugar no Ranking de Sofisticação da Disponibilização de serviços públicos básicos,
bem como no Ranking de Disponibilização Completa. Portugal tem estado desde então na linha da
frente dos Estados Membros com os mais altos índices (top 3) de nos indicadores Serviços Centrados no
9
Cidadão, Transparência e Facilitadores TI - Tecnologias de Informação . Entre o principal grupo de
indicadores, apenas na Mobilidade Transfronteiriça Portugal apresentou uma descida mais relevante,
apresentando um 8º lugar nos serviços prestados às empresas e 21º nos serviços prestados aos
cidadãos, em 2013.
Contudo, a utilização e preferência dos cidadãos portugueses para a utilização dos serviços públicos
online não tem acompanhado o investimento feito pelo Estado Português no desenvolvimento desses
mesmos serviços. Em 2014, no total dos 65% de portugueses com acesso à Internet, menos de metade
(43%) utilizaram este meio para preencher e enviar pela internet impressos ou formulários oficiais.
Ainda que superior à média europeia, demonstra a necessidade na aposta do desenvolvimento de
medidas que promovam e aumentem a utilização dos serviços disponíveis aos cidadãos.
Um exemplo de medida passa pelos recém-criados Espaços do Cidadão, consagrados no Decreto-Lei n.º
10
74/2014, de 13 de maio , e já referidos anteriormente, que permite ao cidadão aceder a um conjunto
de serviços públicos disponíveis com a ajuda de um funcionário, aumentando assim a confiança e
conhecimento por parte do Cidadão, o qual no futuro poderá vir a recorrer sozinho a esses mesmos
serviços ou similares. Trata-se de incluir os cidadãos não crentes na interação não presencial com os
serviços públicos, promovendo simultaneamente a sua literacia digital.
Ao nível das empresas e outros agentes económicos, existem já exemplos muito significativos de
obrigações legais que só podem ser cumpridas pela internet (e-fatura, impostos, segurança social,
registos, etc.), o que atesta uma adesão massiva aos processos por via eletrónica. Acredita-se que essas
boas experiências devem ser expandidas para as áreas em que a submissão em papel ainda subiste,
agilizando ainda mais a relação com o Estado e reduzindo os custos de contexto.
“Uma nova geração de portais, novos interfaces e meios para uma sociedade em rede,
desmaterializada e em mobilidade, e os novos desafios da acessibilidade.”

8

http://www.umic.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=3551&Itemid=111
http://www.capgemini.com/egov-benchmark
10
http://dre.pt/pdf1sdip/2014/05/09100/0276502768.pdf
9
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Com a atual fase de desenvolvimento dos diversos portais setoriais, apenas tem sentido utilizar
instrumentos aglomerantes como os portais do cidadão e da empresa com base no princípio de
subsidiariedade, ou seja, garantindo que apenas os processos mais transversais são implementados
nesses portais e os restantes serviços podem permanecer nos portais setoriais. Não obstante, os atuais
portais na esfera dos serviços públicos são ainda muito pouco personalizados. Quando se fala de
personalização pretende-se dizer que o portal conhece a identidade do utilizador por algum mecanismo
de autenticação, e apresenta os processos e “atividades” com que este esteve relacionado.
11

O aumento das condições de acessibilidade e usabilidade nos portais da Administração pública implica
assim a disponibilização de mecanismos expeditos e rápidos que permitam ao utilizador parametrizar a
sua interface de utilização, adequando-a aos seus comportamentos e necessidades de negócio, na
interação com os serviços públicos. É esta área pessoal, e a liberdade do cidadão a adequar tanto
quanto possível à medida do seu comportamento em rede, que determinará a utilização continuada e a
própria confiança deste para com o(s) serviço(s) disponível(éis). O acesso ao estado dos processos em
curso, consulta de histórico, mecanismos de comunicação ubíqua e integrada (dando cumprimento, por
exemplo, ao disposto no Decreto-Lei n.º 73, de 13 maio), são apenas alguns dos exemplos de
funcionalidades que os sítios mais utilizados pelos cidadãos têm e que se torna necessário incorporar
nos portais de serviços públicos.
É certo que se sabe estar para breve o lançamento de novos portais do cidadão e da empresa. Existe a
expectativa que sejam inspirados nos melhores modelos, em particular no Portal de Singapura
(www.ecitizen.gov.sg), mas a ausência de colaboração organizacional, os silos que se verificam, o não
assumir dos princípios de subsidiariedade supra previstos, será sempre uma barreira intransponível à
usabilidade destes portais. E para que tal seja percetível pelo cidadão comum, basta tentar, nos portais
atuais (e no futuro, porque a questão não é tecnológica), pesquisar por “selo do carro”. Os mais
legalistas dirão que tal não existe, que a pesquisa deveria ser por “imposto único de circulação”,
devendo o cidadão acompanhar as alterações legislativas e todos os batismos da Administração. A
esses, convidamos a pesquisas semelhantes no portal de Singapura.
Fomentar a utilização do Cartão de Cidadão

A implementação do Cartão de Cidadão como meio de autenticação universal tem ficado muito aquém
dos seus objetivos. Com uma implementação técnica excessivamente complexa – envolvendo a
instalação do middleware do cartão, de máquinas virtuais java, autorização de plug-ins nos browsers,
etc. – e tempos de resposta que são dificilmente aceitáveis para os utilizadores, tem-se provado ao
longo do tempo que este não é o caminho para o sucesso na autenticação perante os serviços de
Administração Eletrónica.
Uma demonstração desse facto foi a necessidade que o Governo sentiu de avançar para a Chave Móvel
Digital (CMD) como meio de autenticação alternativo, fornecendo níveis de autenticação forte (twofactor) equiparáveis aos do Cartão de Cidadão.
Não se julga, no entanto, suficiente. A CMD é uma resposta, que será certamente melhorada – e
implementada, dado que a maior parte dos sites não suporta -, mas é necessário um cartão de cidadão
2.0, contactless, que possa comunicar com os smartphones, garantindo uma autenticação segura apenas
por aproximação ao telemóvel e introdução de um código, permitindo depois pagamentos e utilização
como título de transportes públicos, entre outras inovações que realmente garantam que o cartão passa
a ser utilizado eletronicamente por todos.

11

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/eu-egovernment-report-2014-shows-usability-onlinepublic-services-improving-not-fast
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É um desperdício que o Portal das Finanças não seja um poderoso incentivo à utilização eletrónica do
Cartão de Cidadão. Ainda que neste portal se possa autenticar com recurso ao Cartão de Cidadão, este
não serve, por exemplo, para assinar a submissão da sua declaração de IRS, o que para o próprio
cidadão é uma situação estranha. A Autoridade Tributária continua a privilegiar uma autenticação fraca,
apenas com Número de Identificação Fiscal (NIF) e password, não consagrada legalmente, apesar de ser
amplamente divulgada e utilizada.
Sendo a autenticação forte e a assinatura eletrónica qualificada os principais facilitadores para o
aumento da confiança na informação prestada pelos cidadãos e na segurança de acesso e não repúdio,
torna-se necessário potenciar o investimento feito pelo Estado Português, quando disponibilizou a todos
os seus cidadãos certificados cujo valor de mercado são substancialmente superiores ao preço unitário
do Cartão de Cidadão.
O cidadão português está hoje numa situação privilegiada para poder, em segurança, promover os
normais atos presenciais de forma não presencial, e sem custos acrescidos para este. Cabe ao Estado
apostar na promoção da sua utilização, tornando-o um elemento primordial para a disponibilização de
mais e melhores serviços públicos, nacionais e transfronteiriços.
O novo paradigma das Redes Sociais e Crowdsourcing

O crowdsourcing tem vindo a ser promovido no sentido do envolvimento efetivo dos cidadãos e
empresas na gestão pública, aproximando os contribuintes das políticas públicas. O caso talvez mais
conhecido é o dos “orçamentos participativos”, onde os cidadãos votam anualmente num conjunto de
projetos para seleção da sua concretização. Um outro exemplo pleno desta tendência é o serviço “A
Minha Rua”, disponível no Portal do Cidadão mas também uma prática em difusão nos municípios,
através do qual os cidadãos podem identificar uma problema no espaço público (uma obra necessária,
uma reparação a fazer, uma necessidade de limpeza extraordinária, etc.). São tendências de elevado
valor que se têm expandido essencialmente ao nível local e que promovem simultaneamente o sentido
de cidadania e o aumento da consciência sobre a gestão pública por parte dos cidadãos, além de
valorizar os “utilizadores/consumidores” na definição das políticas que a si são dirigidas.
Mas num plano de evolução potencial que estes mecanismos oferecem, podem-se apontar as suas
virtualidades às várias dificuldades e problemas com que os cidadãos se deparam e que são comuns a
um vasto grupo de outros cidadãos: “Onde e como efetuo o pagamento da Segurança Social sendo
trabalhador independente? Ultrapassei um determinado valor de rendimento anual e recebi uma
notificação porque não paguei o IVA.”. São situações comuns para as quais as respostas são muitas
vezes difíceis de obter, ou se encontram cifradas segundo legislação que utiliza linguagem técnica, pelo
que o recurso a estes mecanismos de acordo com a articulação em rede referida no próximo ponto
pode ser uma solução a considerar.
Maior articulação com as redes

As plataformas públicas que venham a ter sucesso no futuro devem conter na sua base a capacidade
para se articularem com as redes de interesse que se vierem a promover. Para lá das redes explícitas
que existem e continuarão a proliferar, aparecerão outras, temporárias, que juntarão de forma implícita
pessoas (e porventura também objetos) com diferentes interesses ou contextos (geográfico,
profissional, etc.). Os portais devem ser motores para a criação desses clusters, assumindo-se cada vez
mais como plataformas de conhecimento, permitindo:

>
>

Um mais fácil acesso à informação;
Que sejam os próprios utilizadores a contribuir/resolver;
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>

Maior reconhecimento público através de abordagens de “gamificação” (gamification).

Em particular, as novas plataformas de conhecimento darão resposta a alguns problemas típicos que
ocorrem quando existe informação que precisa de estar constantemente a ser atualizada e acedida
pelos cidadãos e empresas, fruto de constantes alterações legislativas e/ou de programas e novos
serviços que vão emergindo. Estes problemas prendem-se principalmente com a disponibilização de
informação estruturada e partilha de conhecimento, de forma a capitalizar o conhecimento existente na
própria administração, que nem sempre é conhecido e divulgado.
Tratam-se de plataformas que poderão integrar progressivamente a informação (knowledge base) de
utilidade para cidadãos e empresas, disponibilizada de forma estruturada, com fóruns para troca de
informação de forma colaborativa (entre cidadãos, utilizadores e administração), sendo possível colocar
e responder a dúvidas, com integração contínua na knowledge base que assim se torna dinâmica e
particularmente útil.
Tirar partido do conhecimento da localização
“Os dispositivos móveis, nomeadamente smartphones e tablets, têm hoje de forma generalizada
a capacidade de identificar uma localização e de a acompanhar em tempo real. Este potencial,
que está claramente em processo de generalização junto da população, viabiliza novas formas
de apoio e facilitação nas interações com os serviços públicos.”

Por exemplo, a Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa (EMEL) introduziu uma
aplicação móvel que permite efetuar o pagamento do estacionamento online a partir da localização do
condutor, sem necessidade de deslocação ao parquímetro e com capacidade de reforçar o pagamento
quando necessário e sem interrupção (independentemente do local onde o condutor se encontra nessa
ocasião).
Mas os cidadãos poderiam também ser avisados cada vez que passam perto de um serviço público com
atendimento, com indicação dos serviços que ali podem ser acedidos e processados. E alertados
proativamente da necessidade de resolução de alguma situação pendente que esteja identificada,
requerendo atendimento presencial, com opção de obtenção de senha eletrónica. Exemplificando, um
cidadão está junto ao Campus de Justiça em Lisboa e é avisado sobre a situação do seu Cartão de
Cidadão, que expirará nos próximos 2 meses, sendo sugerido que se dirija ao serviço respetivo para
solicitar a renovação, podendo opcionalmente pedir uma senha eletrónica.
Adicionalmente, os cidadãos poderiam ser ajudados quando estão no interior do edifício do serviço
público, dispondo de mecanismos de direcionamento para os balcões de atendimento a que necessitam
de ir (mecanismos de indoor location).
Um novo conceito de Assistente Pessoal

Existe muita informação que está disponível para o cidadão relativa ao funcionamento dos serviços
públicos, procedimentos associados, etc. Porém, a informação é extensa, descentralizada e difícil de
perceber. Mais do que informação, o cidadão necessita de algo que o ajude a agir. É por isso aplicável o
conceito de assistente pessoal: se o cidadão tem de pagar um determinado imposto, recebe uma
notificação que o informa dos passos que tem de realizar para tal ficar resolvido. Caso esteja a entrar
em incumprimento com algum serviço público, recebe uma notificação a avisá-lo e a dizer como pode
regularizar rapidamente a sua situação. Isto para além da via eletrónica dever passar a ser o principal
meio de comunicação entre os organismos e os seus utentes, conforme vários diplomas já o consagram.
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Algum passos neste sentido têm já sido dados pela área das finanças, onde se tornam habituais as
notificações a informar sobre o término de prazos de pagamento, de carácter informativo sobre novos
benefícios fiscais ou sobre a adaptação de conduta dos contribuintes. A gestão da relação com os
contribuintes, neste caso assumida por uma unidade com esse fim, tem sido assim reforçada de um
modo proactivo, que se traduz simultaneamente em maior valor e reconhecimento do serviço.
Acessibilidade

Os desafios relativos à acessibilidade são hoje diferentes daqueles que existiam há poucos anos e que
foram sendo respondidos globalmente pelas novas plataformas que foram surgindo, face às normativas
de acessibilidade introduzidas e segundo referenciais como o do WorldWide Wen Consortium (W3C). Os
portais e plataformas de conteúdos vão estando cada vez mais acessíveis e com facilidade as pessoas
conseguem chegar ao conteúdo.
No entanto, com a enorme massificação de conteúdos em diferentes formatos, os novos problemas
residem precisamente quando se pretende explorar esse conteúdo. É frequente verem-se vídeos que
são apenas falados e onde não existem legendas, ou cuja velocidade não é compatível com algumas
necessidades especiais. Há um caminho importante a percorrer relativamente à ligação entre as diversas
peças multimédia associadas a cada conteúdo.
É igualmente importante referir a crescente necessidade de incluir os cidadãos seniores num mundo
cada vez mais digital, onde as constantes evoluções de conceitos, paradigmas e ferramentas constituem
para todos um desafio de acompanhamento tecnológico.
A desmaterialização de backoffices na interação intra-administração

Viabilizar a comunicação interna na Administração por via digital é hoje um objetivo inquestionável,
embora longe de estar plenamente conseguido. A eliminação dos ofícios internos à Administração
Pública, intra e inter-entidades, é um exemplo recorrente, existindo no entanto uma imensidão de
outros processos, como os resultantes das atividades de inspeções, dos vistos do Tribunal de Contas e
outros, que se mantêm ainda muito dependentes da forma física, com impacto até na contagem de
prazos.
Esse propósito é reforçado pelo recentemente publicado Decreto-Lei n.º 73/2014, de 13 de maio, que
estabelece que o meio preferencial nas comunicações escritas internas da Administração Pública,
12
incluindo entre organismos distintos, deve ser o eletrónico .

“Mais do que informação, o cidadão necessita de algo que o ajude a agir. É por isso aplicável o
conceito de assistente pessoal: se o cidadão tem de pagar um determinado imposto, recebe uma
notificação que o informa dos passos que tem de realizar para tal ficar resolvido.”

12

O que foi incluído na nova redação do Código do Procedimento Administrativo publicada pelo
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro.
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Desmaterialização de processos na Polícia Judiciária: copo meio cheio ou meio
vazio?

>

A desmaterialização de processos tem um impacto conhecido na simplificação, transparência
e redução de custos de funcionamento da administração pública. Ciente destas vantagens, a
Polícia Judiciária iniciou à alguns anos a iniciativa POL.net, que permitiu desmaterializar um
conjunto alargado de processos internos, nomeadamente os relacionados com a gestão de
recursos humanos e circulação de documentos. A utilização do POL.net em todas as unidades
da PJ permitiu desde logo um redução significativa na circulação de papel e a redução das
tarefas administrativas de cópia da informação que constava anteriormente nos formulários
em papel para os sistemas de informação.

>

A generalização desta iniciativa aos restantes processos, que permitirá atingir na plenitude as
vantagens preconizadas pela desmaterialização, está dependente no entanto de
entendimentos e compromissos com as entidades com quem a PJ se relaciona, pois como
seria natural muitos dos seus processos ultrapassam as suas fronteiras organizacionais. Para
se atingir a desmaterialização total dos processos será necessário garantir por exemplo que
os fornecedores estão preparados para se relacionarem de forma desmaterializada, que as
diferentes entidades com responsabilidade inspetivas no estado aceitam que os processos
existam apenas em formato eletrónico e que no âmbito da investigação criminal que a
constante troca de informação entre os vários intervenientes nos processos não precisa de
estar suportada em papel.
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Reforçar a administração eletrónica
Apesar de Portugal ter vindo a estar na linha da frente dos benchmarks de serviços públicos online, a
utilização e preferência dos cidadãos portugueses para a utilização dos serviços públicos por essa via
não tem acompanhado o investimento no seu desenvolvimento. Para além das medidas já em curso,
de que a criação dos Espaços do Cidadão é um bom exemplo, identificam-se algumas outras que
podem fomentar essa utilização:

>

Considerando o estado atual de desenvolvimento dos portais setoriais, e seguindo o princípio
de subsidiariedade, apenas os processos mais transversais devem ser implementados em
instrumentos aglomerantes como os portais do cidadão e da empresa .

>

Devem ser disponibilizados, nos portais da Administração Pública, mecanismos expeditos e
rápidos que permitam ao utilizador parametrizar a sua interface de utilização, aumentando
assim as condições de acessibilidade e usabilidade.

>

De modo a consolidar o Cartão de Cidadão como meio de autenticação universal, acredita-se
ser necessário evoluir para uma versão 2.0, contactless e que possa comunicar com
smartphones, garantindo uma autenticação segura apenas por aproximação ao telemóvel e
introdução de um código.

>

Considerando o elevado valor do crowdsourcing, acredita-se que essa tendência deve ser
aplicada de um modo mais extensivo, sobretudo na Administração Central, promovendo
simultaneamente o sentido de cidadania e o aumento da consciência sobre a gestão pública
por parte dos cidadãos, para além de valorizar os “utilizadores/consumidores” na definição
das políticas que lhes são dirigidas.

>

As plataformas públicas devem conter na sua base a capacidade para se articularem com
redes de interesse, que poderão dar resposta a problemas típicos de quando existe
informação que precisa de estar constantemente a ser atualizada e acedida pelos cidadãos e
empresas, fruto de constantes alterações legislativas e/ou de programas e novos serviços que
vão emergindo.

>

A capacidade generalizada que os dispositivos móveis têm hoje para identificar uma
localização e a acompanhar em tempo real viabiliza novas formas de apoio e facilitação nas
interações com os serviços públicos que devem ser aproveitadas.

>

Os serviços disponíveis devem contemplar cada vez mais o conceito de assistente pessoal, em
que, se o cidadão tem de cumprir uma determinada obrigação, recebe uma notificação que o
informa dos passos que tem de realizar para tal ficar resolvido.

>

A comunicação interna na Administração por via digital deve ser a regra, sendo a eliminação
dos ofícios internos à Administração Pública, intra e inter-entidades, o exemplo mais
relevante.
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4.5 – Outras áreas de oportunidade

Têm sido conseguidos progressos parciais como resultado de iniciativas no âmbito do
GPTIC, da AMA e da ESPAP, entre outras, que importa considerar, e, sobretudo,
complementar e tornar consequentes.
Racionalizar infraestruturas tecnológicas e de comunicações, equacionando soluções “cloud” de
virtualização e de mudança de plataforma e considerando a mobilidade

No âmbito de um documento fundamentalmente centrado na perspetiva das Tecnologias de
Informação, seria impossível não referir as áreas de atuação mais ligadas aos aspetos tecnológicos. Com
efeito, a evolução tecnológica global verificada nos últimos anos tem criado um contexto que permite
considerar abordagens fortemente sustentadas em alterações tecnológicas graduais, cujos benefícios
importa maximizar.
Atualmente, as instituições privadas e públicas estão confrontadas com a possibilidade de, mediante
atualizações tecnológicas adequadas, devidamente suportadas e orientadas aos benefícios operacionais
mais prioritários, poderem transformar (ou contribuir para a transformação) de forma relevante as
organizações e a sua produtividade ou eficiência. Este tipo de abordagens têm vindo a ser
implementadas, na última década, em larga escala no setor privado, sendo que em vários países são
também já componentes fundamentais da modernização do Setor Público.
A prossecução dessas atualizações tecnológicas permite, de uma forma gradual, diminuir os custos
totais relacionados com as infraestruturas tecnológicas, aumentar a produtividade e eficiência nos
processos em transformação e contribuir para uma muito maior acessibilidade à informação por parte
dos vários tipos de intervenientes (cidadãos, empresas e outras entidades).
Assim, sugere-se que a maximização dos benefícios potenciais gerados por este tipo de abordagens seja
obtida pelo aprofundamento ao longo das dimensões atualmente mais aplicáveis nesta área e que se
listam em seguida. Vários destes temas foram abrangidos pelo Plano Global Estratégico de
Racionalização e Redução de Custos nas TIC (PGERRCTIC) na Administração Pública, em execução desde
2012. Sem prejuízo da validade e pertinência dos objetivos que o plano encerra, verifica-se no entanto
um progresso mais lento do que o inicialmente traçado e desejável, pelo que se reforçam algumas das
recomendações.
Concretização da centralização de centros de dados, implementando uma estratégia de agregação
gradual, que permita a geração de ganhos de eficiência a estes níveis, que são transversais, concentrada
em duas dimensões:

>

Criação de uma capacidade central otimizada que permita disponibilizar este nível de serviços
para organismos de menor dimensão de uma forma simples e económica;

>

Aprofundamento de uma estratégia de agregação para os grandes organismos, por centralização
ou aplicação de estratégias similares do tipo hub&spokes (gestão coordenada/centralizada de
Datacenters centrais e distribuídos).

Racionalização das redes e comunicações, numa análise e definição complementar com o ponto
anterior, fomentando a estabilização das novas arquiteturas e gerando opções mais eficientes. Neste
ponto, é também importante a concretização dos instrumentos de compra aplicáveis (Acordo Quadro
de Comunicações), alinhados com as mais recentes potencialidades tecnológicas.
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Virtualização de infraestruturas tecnológicas, aproveitando – a um nível agregado resultante do ponto
anterior ou a níveis mais elementares das atuais arquiteturas parcelares – os benefícios dessas
tecnologias, com o seu potencial para redução de custos, para diminuição sensível dos tempos de
aprovisionamento e para induzir uma maior flexibilidade de afetação e reafectação de recursos de
hardware. A prática tem demonstrado que, combinando a diminuição do custo efetivo do hardware
envolvido com os menores custos associados aos menores tempos de espera nos períodos de
aprovisionamento e em todos os processos associados (como sejam procurement, gestão logística, etc.),
se conseguem diminuições sustentadas do Total Cost of Ownership (TCO) associado a estes processos.
Migração para a “cloud”, onde aplicável, aprofundando-se a operacionalização de instrumentos de
compra aplicáveis (por exemplo, de um Acordo Quadro para esse tipo de serviços, sendo que a ESPAP já
fez uma consulta nesse sentido). Nesta dimensão, sugere-se uma discussão e troca de experiências
profundas com as empresas especialistas do setor privado, desenvolvendo os organismos um caminho
gradual de diagnósticos que permitam identificar claramente que tipo de ativos (aplicações, recursos de
hardware) podem ser candidatos a externalizações para soluções “cloud”, com avaliação do tipo de
solução “cloud” mais recomendada para cada caso (pública, privada, virtual privada, privada), tendo em
conta as vertentes de adequação aos requisitos, de níveis de serviço e de enquadramento legal.
Alguns países, que iniciaram este percurso há algum tempo, têm evoluído de modelos simples de
disponibilização de IaaS (Infrastructure as a Service) para organismos que os queiram/possam
aproveitar, para determinados tipos de aplicações mais transversais (portais, ERP), disponibilizadas para
organismos do Setor Publico num modelo de SaaS (Software as a Service). No caso das soluções de SaaS
, as áreas típicas escolhidas têm sido as financeira, de recursos humanos e/ou de soluções CRM,
encontrando-se soluções deste tipo, por exemplo, no Reino Unido ou no Canadá.
Vários países como a Alemanha, a França ou o Reino Unido têm experiências com alguma maturidade
de “Clouds” privadas para organismos do setor público, como forma de disponibilização dos ditos
ambientes/soluções.
Diferentes abordagens de aquisição de serviços Cloud
Neste ponto, faz sentido analisar algumas das experiências mais avançadas de aquisição de serviços
e ofertas cloud por entidades públicas, citando-se um exemplo que opta por uma abordagem
bastante normativa, a do Governo Federal Americano (http://cloud.cio.gov/fedramp), em que existe
um processo exigente de acreditação de fornecedores e depois um processo relativamente rápido
de aquisição), e uma abordagem diferente, a do Governo Inglês, que criou uma filosofia de
marketplace de ofertas (https://www.digitalmarketplace.service.gov.uk/), em que rapidamente se
podem anunciar ofertas, com um processo de aquisição posterior mais estruturado.

Mudanças de plataformas, analisando a realidade aplicacional existente em cada caso e a possibilidade
de se aplicarem projetos de re-plataformização, mudando as aplicações para soluções de hardware mais
económicas e/ou adequadas às necessidades atuais ou expectáveis no futuro. Existe atualmente um
conjunto de ferramentas de migração/atualização e vários fornecedores, com um grau de maturidade
elevado e um número significativo de experiências que merecem uma análise cuidada para eventual
aplicação.
Este tipo de abordagem pode resultar de exercícios mais alargados de reanálise do portfolio
aplicacional, que se acredita serem muito relevantes para os organismos, feitos à luz das orientações
mais latas acima discutidas. Estas análises devem ser focadas na caracterização do portfolio aplicacional,
na sistematização das suas necessidades e do potencial de evolução (também) face a critérios “novos”,
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como sejam os referidos acima: mudanças de plataformas, virtualização e migração para soluções
”cloud”, entre outros. Estes exercícios permitem, normalmente, a definição de um roadmap que
identifica ações que vão originado uma diminuição dos custos operacionais correntes e libertando
orçamento para investimentos em novas necessidades e nos programas de transformação operacional.
Poupança através de re-plataformização
Como exemplo, pode-se citar um projeto concreto de mudança de plataforma realizado num
Organismo Português há cerca de 4 anos. Num projeto de 6 meses foi realizada a portabilidade de
uma aplicação crítica de um ambiente “mainframe” para plataformas “linux-based”, numa iniciativa
com um payback de um ano e gerando uma redução no TCO anual de 90%.

Neste âmbito, julga-se que se torna essencial uma avaliação cuidada, caso a caso, das possibilidades
oferecidas por soluções abertas, sempre com base numa análise custo-benefício específica para a
situação em causa e baseada em experiências internacionais similares e comprovadas.
13

Estratégias de mobilidade, tirando partido das capacidades atuais e disseminação destas tecnologias
para aumentar de forma muito relevante o acesso aos serviços mais importantes disponibilizados por
cada organismo, setor de atividade ou Administração Pública no seu todo. Nesta área, investimentos
não demasiado elevados mas bem direcionados podem aprofundar o acesso nas mais variadas
plataformas, contribuindo para a facilidade de acesso e para a transparência da Administração, um
fator, como já se viu, cada vez mais valorizado. Neste ponto, salientam-se alguns fatores cuja
conjugação se afigura como fundamental:

>

Carácter eminentemente transversal em muitos casos (por exemplo, um só Data Center servindo
múltiplos organismos);

>

Coerência de decisões de standards e arquiteturas com vista a aumentar continuamente a
interoperabilidade e a diminuir em permanência os custos globais;

>

Aproveitamento do efeito de escala através de negociações agregadas com os fornecedores.

Acredita-se que estes são domínios onde o aprofundamento dos mecanismos transversais de
governance abordados no capítulo 5.1 se tornam mais relevantes e essenciais.
Uma palavra final para a segurança; para as organizações do setor público, o desafio em matéria de
segurança informática é cada vez mais elevado e complexo. A proliferação de hackers, os inevitáveis
erros humanos, a expansão de serviços em mobilidade e as melhorias de eficiência e de serviço ao
cidadão que o e-government proporciona, suportado pelo recurso intenso à internet, por arquiteturas
de integração de sistemas e por repositórios de dados críticos, assim como a sempre crescente
necessidade de partilha de informação, exigem da Administração Pública uma responsabilidade
acrescida na gestão dos riscos inerentes de exposição de informação sensível e pessoal, de organizações
públicas, cidadãos ou empresas e de interrupção de operações críticas, geradoras de elevados custos e
danos económicos.
As estratégias de prevenção tradicionais já não são adequadas para parar e controlar os danos de
ataques sofisticados e dirigidos. Hoje, a segurança informática eficaz deve ser multidimensional e
13

De acordo com os resultados do Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da
Comunicação pelas Famílias realizado em 2014 pelo INE, mais de metade (57%) dos 63% de agregados
familiares que em Portugal têm ligação de banda larga à internet é através da rede móvel.
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diferenciada, considerando que as ameaças podem ser desencadeadas a partir de praticamente
qualquer lugar, tendo como alvo vários níveis de uma organização, e, por vezes, persistir por meses ou
anos antes que, de forma tradicional, seja identificado um ataque ou violação.
Proteger as organizações do setor público exige uma abordagem holística de segurança em
profundidade, que incorpora vários elementos. Tal como em outros setores, para assegurar proteção da
reputação e confiança perante os cidadãos é fundamental garantir a avaliação do risco, organizar a
proteção da atividade e operar com confiança, de modo informado e em conformidade com as boas
práticas internacionais, suportadas por recursos e serviços otimizados e especializados, nomeadamente
em avaliação de riscos, ameaças e vulnerabilidades, em soluções de identidade e acesso, em testes
periódicos de segurança, na monitorização de ameaças avançadas e em serviços de centro de operações
de segurança, deteção e resposta a incidentes e proteção de plataformas móveis.
Maximizar os benefícios de uma função de compras centralizada

Segundo o INCI, a contratação pública em Portugal, em 2013, ascendeu a 7 mil milhões de euros,
através de mais de 175 mil contratos. Os números só podem pecar por estarem aquém da realidade,
dado que a execução orçamental aponta para 18 mil milhões de euros em aquisição de bens e serviços e
outras despesas correntes.
Ainda assim, importa perceber como são contratados estes 7 mil milhões de euros. Diz-nos o INCI, que,
no ano de 2013, em número de contratos, 3,2% são procedimentos concursais, 13,4% são acordosquadro e 83,5% são ajustes diretos. Em termos de valor do contrato, 43% são procedimentos concursais,
7,8% são acordos-quadro e 50,1% são ajustes diretos.
Se, por um lado, se reconhece o ajuste direto, de preferência concorrencial, como uma (incontornável)
ferramenta de gestão, porque nem todas as necessidades podem ser planeadas e, ou, aguardar os
prazos de procedimento concursal pode ser mais oneroso para o próprio Estado (sim, tempo é dinheiro,
sobretudo quando o bem ou serviço em aquisição implica mais eficiência), por outro lado, os números
parecem exagerados e sustentam a afirmação de que existe ainda um caminho a percorrer nas práticas
de contratação das entidades públicas, na melhoria do edifício organizacional que sustenta a
contratação pública e gestão do Sistema Nacional de Compras Públicas (Decreto-Lei n.º37/2007, de 19
de fevereiro).
Em termos de edifício organizacional, reconhece-se que alguns passos foram dados, desde a atribuição
de competências de compras transversais por ministério às Secretarias-Gerais, à própria criação da
Agência Nacional de Compras Públicas e, mais tarde, da Entidade de Serviços Partilhados da
Administração Pública (ESPAP). Não obstante, a centralização de compras nas Secretarias-Gerais é
apenas administrativa, isto é, recolhem necessidades, planeiam e executam as compras, sem poderem
questionar as necessidades, nem as influenciar mediante a sua perceção do mercado (por exemplo, se
um organismo encomenda a uma secretaria geral um conjunto de toners de impressão, a Secretaria
Geral não tem possibilidade e competências delegadas para estudar essa opção face ao renting de
máquinas de impressão). E mesmo essa execução administrativa fica aquém do exigível, veja-se, a título
de exemplo, o relatório do Plano Nacional de Compras Públicas 2014, onde podemos constatar que o
Ministério da Educação e Ciência, num potencial de compras centralizadas de cerca de 70 milhões de
euros, não vai desenvolver um único procedimento, deixando às escolas as compras das suas próprias
comunicações, serviços de limpeza, segurança, entre outros. O edifício está longe de concluído.
No que respeita à melhoria de gestão do Sistema Nacional de Compras Públicas, importa dar duas
referências: (i) é evidente a necessidade de aumentar a flexibilidade e abrangência dos atuais
instrumentos, vulgo Acordos Quadro, o que tem sido patente nas consultas públicas lançadas pela
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ESPAP, visando a formação desses contratos; (ii) é necessário evoluir para que a ESPAP tenha ao seu
dispor outro tipo de informação de gestão, nomeadamente ao nível dos preços praticados por via dos
seus Acordos Quadro, em detalhe, para que esta entidade possa, centralmente, emanar melhores
políticas e práticas na contratação pública, auxiliando as entidades adjudicantes.
Por último, mas provavelmente mais importante, acredita-se que deve ser exigível que todas as
entidades públicas elaborem um plano de compras anual, como é prática em tantos outros setores, e
que essa informação seja pública, tal como o são os seus planos e relatórios de atividade. Um correto
planeamento é um primeiro passo para uma melhor compra e, em concreto, para se poder avaliar os
benefícios de maior ou menor centralização nesta matéria.
Assegurar a implementação plena de serviços partilhados

A criação de uma oferta de serviços partilhados na Administração Pública tem estado no topo da
prioridades políticas de reforma do Estado, concentrando-se atualmente sobretudo na Entidade de
14
Serviços Partilhados da Administração Pública (ESPAP) as atribuições transversais nessa matéria . As
áreas principais englobadas são a gestão orçamental e financeira, a gestão de recursos humanos, as
compras públicas e os veículos do Estado. O principal foco das iniciativas tem sido, nos últimos anos, a
implementação e disseminação dos sistemas de informação que cobrem os domínios mencionados.
Segundo números constantes no Plano Estratégico da ESPAP, a Solução de Gestão de Recursos
Financeiros em modo partilhado (GeRFiP), a que regista maiores avanços, está já em funcionamento em
toda a Administração Direta do Estado (e vários Serviços e Fundos Autónomos, que optaram por
adoptá-la), num total de mais de 350 entidades e contando com mais de 5.800 utilizadores. A Solução
de Gestão de Recursos Humanos em modo partilhado (GeRHuP) apresenta, por sua vez, números mais
modestos, abrangendo apenas organismos do Ministério das Finanças, no âmbito de uma iniciativa
piloto da implementação.
Como em qualquer iniciativa de implementação de serviços partilhados, os sistemas de informação têm
um papel instrumental na indução e suporte à normalização de processos, procedimentos e regras, no
aumento da capacidade estruturada de entrega de serviço, de monitorização e controlo dos níveis de
serviço definidos, e da obtenção de ganhos de produtividade.
São um instrumento essencial, sim, mas a implementação plena de serviços partilhados, e os benefícios
de eficácia e eficiência que delas se pode obter, estão muito para além da mera disseminação de um
sistema de informação uniforme e comum. E, sem prejuízo dos esforços e méritos das iniciativas de
serviços partilhados desenvolvidas em Portugal ao longo dos últimos anos, estão por colher os
benefícios que estariam associados à implementação plena deste tipo de modelos.
Trata-se de iniciativas que envolvem a alteração de paradigmas, de modus operandi e de práticas
enraizadas de muitos anos, e que têm quase inevitavelmente uma conotação “invasiva”. As “minhas”
áreas administrativas e financeiras, nas quais organizava e empregava os “meus” recursos, passam a ser
operadas por outra entidade. Vou perder autonomia, vou perder flexibilidade, vou perder controlo…
vou até mesmo perder recursos?
Por estes motivos, mais do que a vertente estrita, e importante, do sistema de informação de suporte, a
maximização da obtenção dos benefícios de um modelo de serviços partilhados em Portugal terá de
passar sempre por:

14

Assumindo a SPMS-Serviços Partilhados do Ministério da Saúde essa responsabilidade no setor da
saúde
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>

Dar corpo à prestação de um serviço como um todo (de que o sistema de informação é apenas
uma das componentes), não apenas disponibilizar um sistema, mesmo que único, para cada uma
das centenas de organismos continuar a desempenhar a função (financeira, RH, etc.) com os
“seus” recursos. Sem prejuízo da existência de pontos focais por função em cada organismo, a
“máquina” operativa passa a ser outra, com benefícios de eficiência significativos.

>

Reformular os próprios processos suportados, simplificando-os. Criar aplicações de suporte para
“maus” processos (complicados designadamente por figuras de há mais de duas décadas como
são, em vários, os dos processos de gestão orçamental e financeira), é viabilizar a perenização
desses processos e impedir maior retorno das iniciativas. A própria complexidade das aplicações,
para processos intricados, é superior, o que faz crescer tempo, esforço e custos necessário para
as fazer evoluir. A disseminação de um sistema como instrumento foi importante (teriam sido
possíveis avanços sem que isso acontecesse?), mas a complexidade excessiva dos processos não
deve ser perenizada e amnistiada para todo o sempre… não deixa de ser agora essencial ajustar,
simplificando, mesmo que isso requeira mais esforço do que se tivesse sido assegurado a
montante.

>

Seja em modo mais centralizado ou mais federado (e há vantagens e inconvenientes em qualquer
dos modelos), qualquer programa de implementação de serviços partilhados tem de ter ritmo de
concretização e consequência de ação. Não se compadece com interrupções, hiatos de decisão
ou ação, que só favorecem a detração de quem não quer que a iniciativa se concretize (em
muitos casos, em primeiro lugar e desde logo, os “novos organismos-cliente”, que não querem
ver tocada a sua autonomia e flexibilidade de ação).

>

E para que isso aconteça, é imperativo que tenha tração ao nível político, não só do Ministério
das Finanças (de quem tem sido tipicamente a tutela das iniciativas), mas supra ministerial, por
todo o Governo, qualquer que ele seja. O benefício é do Estado, e o objectivo transversal, do
Governo como um todo. Será essencial que a “oferta” de serviço partilhado seja bem acolhida
pelos potenciais clientes (e que, para isso, tenha qualidade e acréscimo de serviço, e não tenha
falhas), mas é sempre de esperar que o movimento tenha de ter do nível político um impulso de
“imposição”… transversal, não só setorial.

>

Os esforços de acompanhamento da implementação, disseminação e de gestão da mudança não
podem ser irrelevados. Pensar que é só “carregar no botão” para ter o modelo em
funcionamento é uma armadilha fácil. O insucesso da implementação no terreno por falta de
capacidade ou simplesmente de planeamento constituir-se-á como saboroso capital de queixa
para os detratores. Sendo sem dúvida uma via fundamental para a melhoria da eficiência dos
organismos, a que muitas vezes se junta uma maior qualidade do serviço recebido dessas áreas, a
implementação destes modelos de serviços partilhados tem sempre associada alguma perda de
eficácia (pelo menos percepcionada), que importa antecipar e atenuar.

>

O tempo necessário para concretizar - iniciar implementações, ou fases novas ou renovadas de
anteriores - não pode ser excessivo. A complexidade em demasia, seja dos processos ou do nível
de exigência das próprias implementações, prejudica o cumprimento dos próprios objectivos
iniciais das iniciativas e pode tornar paradoxal a sua própria existência. O tempo já incorrido na
implementação e estabilização de ofertas é portanto um bom “barómetro” da adequação das
iniciativas em si mesmas. E, em certos casos, não sendo nunca tarde para porventura adoptar
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estratégias mais adequadas, inverter ou corrigir para obter resultados mais parciais, menos
perfeitos, mas apesar de tudo… resultados.
Na essência, é preciso concretizar modelos plenos e aplicá-los a toda a Administração, mais do que
somente desenvolver e disseminar sistemas de informação; simplificar os próprios processos
orçamental e financeiro, de gestão de recursos humanos, de aquisição pública; e assegurar patrocínio
presente, real e consequente (não só institucional) de forma contínua e sem “vazios” de definição e
intervenção, dando a relevância de apoio à assimilação da mudança que ela tem de ter… para que o
investimento tenha retorno.
Adotar a faturação eletrónica

A faturação eletrónica é possível desde a publicação do Decreto-Lei n.º 196/2007, de 15 de maio, que
regula as condições técnicas para a emissão, conservação e arquivamento das faturas ou documentos
equivalentes emitidos por via eletrónica, nos termos do Código do IVA. Verificando-se uma penetração
já significativa desse instrumento no setor privado, a sua adoção tem sido mais lenta nos organismos da
esfera pública.
A iniciativa e-fatura da Autoridade Tributária e Aduaneira, lançada em 2013 e que tem sido considerada
um sucesso no combate à fraude e evasão fiscais, inclusivamente a nível internacional, levou a que a
grande maioria das empresas tem atualmente os seus sistemas preparados para a produção de ficheiros
com o detalhe das faturas emitidas aos seus clientes. Essa realidade pode fomentar uma rápida
progressão na adesão à emissão de faturas eletrónicas pelas empresas, uma vez que se trata
essencialmente da mesma informação, restando apenas dar cumprimento aos demais requisitos da
legislação em termos de formato, arquivo e retenção.
Por outro lado, a Solução de Gestão de Recursos Financeiros em modo partilhado (GeRFiP), gerido pela
ESPAP e cuja implementação nos organismos públicos está em franca expansão, contempla já
funcionalidades que possibilitam o recebimento de faturas eletrónicas, estando em curso um projeto,
envolvendo fornecedores, para a implementação da respetiva arquitetura empresarial de suporte, que
inclui a reformulação do processo.
Neste contexto, considera-se que a breve trecho estarão reunidas as condições para que a adoção da
fatura eletrónica pelos organismos da Administração Pública se torne uma realidade, devendo ser
ponderada a instituição da sua obrigatoriedade pela via normativa. Essa adoção resulta em benefícios
significativos para o Estado, de que são exemplo a disponibilidade de informação mais precisa e
atempada sobre as contas com fornecedores, essencial a uma melhor previsão e gestão da tesouraria, a
redução de custos com o processamento manual de faturas e uma maior transparência e controlo sobre
todo o processo de gestão de compromissos (desde logo, imposto atualmente pela Lei dos
compromissos e pagamentos em atraso) e relação com fornecedores.
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Outras áreas de oportunidade

>

Os organismos públicos devem aproveitar as oportunidades existentes para a realização de
atualizações tecnológicas conducentes à diminuição dos custos totais relacionados com as
infraestruturas tecnológicas, ao aumento da produtividade e da eficiência nos processos e ao
incremento da acessibilidade à informação por parte dos vários intervenientes, o que passa
por intervenções nas seguintes áreas:

>

Concretização da centralização de centros de dados, segundo duas abordagens distintas: para
organismos de menor dimensão, criação de uma capacidade central; para os de grande
dimensão, aplicação de estratégias de agregação.

>

Racionalização das redes e comunicações, fomentando a estabilização das novas arquiteturas
e gerando opções mais eficientes.

>

Virtualização de infraestruturas tecnológicas, beneficiando do potencial dessas tecnologias
para reduzir os custos e os tempos de aprovisionamento e para induzir uma maior
flexibilidade de afetação e reafetação de recursos de hardware.

>

Migração para a “cloud”, onde aplicável, com a realização de diagnósticos que permitam
identificar que tipo de ativos (aplicações, recursos de hardware) podem ser candidatos a
externalizações para soluções “cloud”, com avaliação do tipo de solução “cloud” mais
recomendada para cada caso (pública, privada, virtual privada, privada).

>

Mudanças de plataformas, analisando a possibilidade de se mudarem as aplicações para
soluções de hardware mais económicas e adequadas às necessidades atuais ou expectáveis
no futuro.

>

Adoção de estratégias de mobilidade, tirando partido das capacidades atuais e disseminação
destas tecnologias para aumentar de forma muito relevante o acesso aos serviços.

>

Tendo presentes as crescentes ameaças de segurança informática, que aumentam os riscos
de exposição de informação sensível e pessoal e de interrupção de operações críticas, a
Administração Pública deve introduzir novas abordagens, multidimensionais e diferenciadas,
que garantam a avaliação do risco, a organização e proteção da atividade e uma operação
com confiança, de modo informado e em conformidade com as boas práticas internacionais,
suportadas por recursos e serviços otimizados e especializados.

>

A consolidação dos passos já dados nas compras públicas implica o aumento da flexibilidade
e abrangência dos atuais instrumentos (Acordos Quadro) e o retorno de informação das
compras efetuadas a quem gere esses Acordos (a ESPAP). Por outro lado, deve passar a ser
exigido aos organismos que elaborem um plano de compras anual, facilitando desse modo a
decisão quanto à centralização da compra.

>

Ao nível da prestação de serviços partilhados, devem-se concretizar modelos plenos e aplicálos a toda a Administração, mais do que somente desenvolver e disseminar sistemas de
informação, simplificando os próprios processos orçamental e financeiro, de gestão de
recursos humanos e de aquisição pública. E assegurar patrocínio presente, real e
consequente (não só institucional) de forma contínua e sem “vazios” de definição e
intervenção, dando a relevância de apoio à assimilação da mudança que ela tem de ter, para
que o investimento tenha retorno.
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>

Deve ser instituída a obrigatoriedade dos fornecedores do Estado apresentarem as suas
faturas eletronicamente, possibilitando ganhos significativos em termos de previsibilidade da
despesa e consequentemente da gestão da tesouraria, de redução de custos de
processamento e de transparência e controlo. O processo de transição será facilitado pela
existência da iniciativa e-fatura e pela existência de funcionalidades para a receção dessa
faturas no GeRFip.
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5 – Reformar o processo de reforma...
5.1 – Transformar os inibidores em oportunidades
5.1.1 – Que modelo de reforma?
“A Reforma” – Que reforma? Começar por definir uma ideia para a reforma e quais os objetivos a
atingir.

Comece-se por abandonar a ideia de fazer “A Reforma” do Estado, retirando-lhe a solenidade e
ajustando expectativas. Não porque a Administração Pública não mereça o maior respeito, mas convém
dessacralizar o processo e entender que a mudança se faz por etapas, não de uma assentada, através de
uma qualquer iluminada cartilha de medidas. Fazer, “apenas”, “uma reforma” da Administração Pública,
será um legado muito importante para os dirigentes públicos, governos e as gerações futuras, que se
encarregarão de fazer as “suas reformas”, ajustadas às suas expectativas do que o Estado deve e pode
ser.
Abandonando a ideia de fazer “A Reforma”, importa escolher que reforma da Administração Pública se
pretende fazer, num horizonte que terá no mínimo uma legislatura. Quando se olha para a máquina do
Estado, a sua complexidade pode ser desafiante e a sua dimensão (e inércia) um fator desmotivante de
qualquer arrojo reformador. Corte-se o “elefante às fatias”… pela vertical ou pela horizontal...
escolhendo-se o foco da reforma. Focar a reforma num subconjunto de Ministérios ou em algumas
funções transversais? O que se pretende mudar, que resultados se pretendem alcançar? Por que
resultado principal se espera que o processo de reforma seja reconhecido?
Esta reflexão reconduz à questão desenvolvida no início deste relatório, ou seja, a mudança deverá
mover-se por uma ideia de que Estado se pretende ter, ou então, aceitar como bom o conceito atual de
Estado e concentrar esforços em otimizar a sua prestação. Mesmo que possam ser questionadas as
atuais funções do Estado – de soberania, sociais ou económicas –, o que se precisa é de mudanças
profundas na forma como se desempenham essas funções, para que produzam de forma eficiente os
impactos sociais e económicos esperados.
Quando se pensa em algumas funções essenciais do Estado, como a Saúde, a Justiça, a Educação, a
Segurança Social ou a Administração Interna, dificilmente se imagina abdicar do progresso que se
alcançou nas últimas décadas, mas também parece claro que não se conseguirá sustentar o seu atual
modelo. Não só não se dispõe dos recursos para continuar a alimentar as respetivas “máquinas”, cujo
consumo aparenta ser imparável, como a continuada injeção de recursos parece gerar resultados
aquém do esperado, quer por proporcional aumento da procura, quer por fenómenos de desperdício e
de fraude.
Parte essencial de qualquer reforma da Administração Pública passa assim por entender estas
realidades muito distintas, escolhendo-se o que se quer (tentar) mudar. Rever o modelo de
financiamento da Saúde e instituir modelos de saúde preventivos e assentes nos cuidados primários?
Reajustar o modelo de ensino à realidade social e demográfica atual, bem como às efetivas
necessidades formativas e de investigação? Aumentar a celeridade e a qualidade da Justiça, bem como a
sua capacidade de reabilitação social? Antecipar os fenómenos de criminalidade e prevenir a sua
ocorrência, aumentando o sentimento de segurança? Aumentar a empregabilidade da população,
reduzindo as situações e os períodos de carência social? Cada uma destas dimensões de uma possível
reforma do Estado é, ela própria, uma grande reforma, que ultrapassa uma legislatura.
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Outra perspetiva da reforma prende-se com a forma como os serviços públicos são prestados, quer na
lógica da sua conveniência, quer em termos da sua eficiência. E aqui cabem muitos outros conceitos e
possíveis objetivos da reforma. Melhorar a acessibilidade aos serviços públicos por parte dos cidadãos,
independentemente da sua localização geográfica e competências? Diminuir o custo da prestação dos
serviços, reduzindo o número de recursos humanos e materiais envolvidos? Reduzir o desperdício e a
fraude nas várias áreas e serviços envolvidos? Melhorar a governabilidade dos serviços públicos,
desenvolvendo a base informacional da Administração Pública e os instrumentos de gestão através dos
quais os organismos públicos são geridos?
É na melhoria da eficiência que começam também alguns dos bloqueios explícitos ou implícitos à
reforma da Administração Pública, tal como já se abordou anteriormente. Razão porque importa
encará-los de frente, identificá-los e definir os limites de atuação. Desde logo, a redução do número de
funcionários públicos, como um tema fraturante. Não sendo um objetivo em si mesmo, mas sendo na
grande maioria dos organismos a principal rubrica de custos dos organismos públicos, certamente fará
parte da equação de uma reforma profunda da Administração Pública. Importa assim equacionar os
limites sociais à redução de funcionários e consagrar uma atenção muito especial à capacidade de
operar a sua reconversão, estimulando a mobilidade e o empreendedorismo. Os funcionários públicos
terão de ser um dos principais aliados e interessados na reforma, entendendo que só com a mudança se
poderá requalificar a sua atuação. Outro fator sensível prende-se com o acesso à informação, quer para
efeitos de gestão, quer, em particular, para efeitos de controlo de fenómenos de desperdício e fraude,
tema que importa também gerir de forma ativa, não permitindo que se constitua como um bloqueio das
medidas a tomar. E, finalmente, a contratação pública, como um fator inibidor sempre que a mudança
implica a aquisição de bens ou serviços. Também aqui o planeamento e uma gestão ativa permitirá
diminuir o impacto dos procedimentos, assumindo-se os formatos excecionais que a lei consagra
sempre que se justifiquem.
Noutra perspetiva, a definição dos objetivos de reforma deve ter em consideração as iniciativas que
estão em curso ou em fase de arranque, assumindo que, mesmo num contexto político diferente,
muitas das ideias em desenvolvimento podem ser válidas e como tal fazer parte dos novos planos.
Estabelecer o foco da reforma do Estado, os seus principais objetivos e os seus limites, é essencial para o
seu sucesso. Este princípio, por simples que seja, encerra um conjunto de vantagens. Assume a
impraticabilidade de um processo global e único, e centra-se em algo alcançável. Faz escolhas,
reconhece os seus limites e explicita um foco (um número limitado de objetivos). Orienta-se a
resultados e centra-se nos destinatários finais.
“Quando se pensa em algumas funções essenciais do Estado, como a Saúde, a Justiça, a
Educação, a Segurança Social ou a Administração Interna, dificilmente se imagina abdicar do
progresso que se alcançou nas últimas décadas, mas também parece claro que não se
conseguirá sustentar o seu atual modelo.”

54

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

Contributos para a Reforma do Estado | Uma visão da Sociedade da Informação

Que resultados alcançar? Definir o que se pretende concretizar com a reforma, de uma forma
que seja clara e mensurável.

Definida a reforma pretendida, importa materializar os objetivos definidos, clarificando os resultados
finais ou intermédios a alcançar durante a legislatura. É essencial para nortear os esforços, para definir
expectativas de todos os envolvidos, para motivar os seus agentes e para responsabilizar os seus
dirigentes. Derivam-se assim as principais iniciativas para concretizar os objetivos definidos, estipulamse as respetivas metas, estimam-se e calendarizam-se e os esforços subjacentes.
O estabelecimento de um plano sólido para a reforma que se pretende operar, detalhando objetivos,
medidas, metas e responsáveis, é também essencial para o seu sucesso. Os objetivos e as medidas
deverão ser o mais claros possíveis, numa linguagem precisa e esmiuçando das tarefas a empreender,
onde, quando e por quem, à medida que se avança no processo de execução. Esse plano deve ser
atualizado em permanência face à realidade encontrada na sua execução.
A consistência e exequibilidade dos objetivos e medidas está intrinsecamente ligada à consideração,
ainda no momento do desenho dos programas e dos projetos que consubstanciam as medidas, das
condições necessárias para o sucesso da sua implementação. Que recursos (humanos, financeiros,
logísticos...) são necessários? E estão disponíveis? Estão acauteladas as dependências de outras
iniciativas/entidades? Existem ou foram criados os mecanismos formais que permitem avançar com a
iniciativa? Ignorar estas e outras questões no momento inicial poderá significar o fracasso de uma
medida e, no limite, da reforma pretendida.
Quem gere o processo? Instituir um modelo de governação que forneça a orientação e o
patrocínio à reforma, e que assuma a responsabilidade pelas decisões a tomar e pelos
resultados.

Aqui o processo de reforma começa a tornar-se mais complexo e é aqui que a maior parte das reformas
falha. Pois pensemos de forma radical - assuma-se que a coordenação é, necessariamente, do PrimeiroMinistro. Considera-se que Vices ou “Super-Ministros” são variantes aceitáveis… mas é necessária uma
liderança política ao mais alto nível.
Confira-se-lhe depois um carácter operacional, não basta anunciar uma intenção. Os ingredientes
necessários são: coragem, capacidade de decisão, competência, flexibilidade e transparência. O que
implica um corpo técnico permanente, único, sólido e coeso, que assegura o planeamento de base, que
articula as diversas iniciativas e que controla e reporta a evolução ao Primeiro-Ministro (ou sucedâneos).
Atribuem-se lideranças (e responsabilidade) a cada uma das iniciativas que compõem o plano de
mudança, bem como respetivos patrocínios setoriais (ministros ou secretários de estado dos Ministérios
envolvidos). Clarificam-se os organismos envolvidos e os respetivos papéis.
Abra-se espaço à participação e inovação. Criem-se consultas públicas nos temas mais complexos.
Promovam-se iniciativas em outsourcing ou em crowdsourcing, estimulando a participação do cidadão
comum, dos funcionários públicos, das universidades e das empresas. Criem-se painéis de especialistas
para os diversos temas em presença. Experimentem-se os conceitos antes da sua disseminação pela
Administração Pública. Integrem-se as várias iniciativas no plano comum e avaliem-se os impactos de
cada abordagem, estimulando a aprendizagem e replicação de casos de sucesso.
Constitua-se um fórum de acompanhamento permanente onde os progressos e os obstáculos são
analisados, criando-se alternativas e revendo-se os planos.
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“Uma execução disciplinada, sob uma liderança forte, integrando a diversidade de contributos
que a sociedade pode facultar a uma mudança desta complexidade, é certamente um dos
fatores de sucesso a considerar. “

E, por fim, conceda-se um ingrediente essencial: tempo! A reforma implica mudanças profundas, que
necessitam de prazos mais longos para se poderem concretizar e tornar consistentes, o que muitas
vezes não se coaduna com os ciclos políticos de legislatura, obrigado assim a consensos mais alargados
sobre os temas essenciais.
Como se conhece a evolução da Reforma? É fundamental prestar contas do processo de reforma,
quer em termos dos recursos envolvidos, quer dos resultados alcançados.

Mantenha-se o diálogo com os cidadãos. Eles serão os principais críticos, mas também os principais
defensores da reforma. É importante que entendam os impactos do que se está a fazer e porque se está
a fazer. É importante que entendam os impactos que terão como funcionários públicos, como
contribuintes, como utilizadores dos serviços públicos… é essencial que a reforma seja um processo
transparente, nos meios e nos fins.
Comunicar as reformas estruturais

>

Nos Estados Unidos da América, aquando da reforma da saúde, que envolvia os seguros de
saúde em geral e a criação de um novo seguro em particular, vulgarmente designado por
Obamacare, incorreu nalgumas medidas no sentido de providenciar aos cidadãos um maior
acompanhamento e possibilidade de exprimirem a sua opinião sobre o tema. O
Department of Health & Human Services lançou um sítio com uma secção dedicada a esta
reforma em particular, nomeadamente com notícias, factos e mitos e as vantagens para o
cidadão comum. Paralelamente, a Casa Branca bem como alguns congressistas realizaram
fóruns públicos por todo o país no sentido de discutir as políticas nacionais no setor da
saúde.

>

A Islândia foi o primeiro país a sentir todos os efeitos da crise económica mundial, com o
setor bancário a colapsar e o FMI a ser chamado em Novembro de 2008. Juntos,
desenharam uma reforma que permitisse a recuperação da economia, e que passava por
uma diminuição da carga fiscal inicial, seguida de um aumento da mesma, em paralelo com
o aumento das despesas sociais por forma a proteger os mais desfavorecidos. Por forma a
comunicar esta reforma, a Islândia, em conjunto com o FMI, decidiram utilizar um conjunto
de meios abrangente e que tivesse um alcance suficiente da maior parte da população
possível, que inclui imprensa escrita, meios audiovisuais, Twitter e blogs.

Como eliminar o gap entre o querer fazer e o fazer acontecer?

Em termos gerais, a esmagadora maioria dos responsáveis políticos e dos dirigentes dos organismos
públicos sabem o que fazer e o caminho a percorrer, mas há, frequentemente, algo que falha na
capacidade de concretização que faz com que as boas decisões não cheguem a sair do papel. Por
exemplo, as TIC são essenciais para se atingir a modernização pretendida mas, por diversas vezes,
verifica-se um conjunto excessivo de iniciativas lançadas em simultâneo, o que pode desviar a
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Administração Pública do foco principal, manifestando-se uma tendência para o longo prazo «ou tudo
aquilo que não tenha resultados no imediato» ficar para segundo plano.
Neste contexto, devem existir modelos de governance com características claras que alavanquem as
iniciativas de modernização e transformação do Estado, e que sejam capazes de considerar a necessária
transversalidade das medidas abrangidas e ter em conta a organização vertical da Administração
Pública, envolvendo os organismos (quem melhor conhece a realidade “no terreno”) nas diferentes
fases do processo, numa lógica de mais mobilização e menos legislação, de forma a evitar que os
projetos de longo prazo rapidamente sejam ultrapassados pelo dia a dia.
Assim, a estabilidade das estruturas e mecanismos de governance de iniciativas de modernização é
essencial para as tornar menos vulneráveis a ciclos políticos e a mudanças de liderança, o que pode ser
conseguido através do aumento do empowerment das organizações com essas responsabilidades e
havendo maior articulação entre as diferentes entidades.
De facto, a melhor forma de garantir a responsabilização efetiva das estruturas de governance,
essenciais à eliminação de barreiras, à capacidade de concretização das iniciativas e à obtenção de
resultados concretos dentro dos timings esperados, centra-se no envolvimento e articulação entre
organismos, evitando que a distância hierárquica entre quem decide e quem põe em prática se instale e
conduza aos chamados “vetos de gaveta”, para a qual será igualmente determinante a simplificação dos
processos, assente numa lógica de gestão horizontal.
Numa outra perspetiva, é também importante assegurar que as estruturas de governance dispõem de
capacidade própria para a assunção das suas atribuições, não sendo constituídas, no todo ou em parte,
por elementos que acumulam essas responsabilidades com outras nas suas entidades de origem,
prejudicando o seu foco e disponibilidade. Pelo contrário, acredita-se que essas estruturas devem ser
profissionalizadas e dotadas dos recursos, em quantidade e qualidade, adequados à complexidade dos
processos sob sua gestão, na lógica dos Program Management Offices (PMO). Veja-se, a este respeito, o
exemplo do Cartão de Cidadão, em que o sucesso da sua implementação inicial se deveu em muito à
existência de um PMO exclusivamente dedicado à gestão do processo como um todo, com mais de uma
dezena de pessoas afetas em permanência.
Considera-se que estes princípios são, com as devidas adaptações, compatíveis com o definido para a
Rede Interministerial de Modernização Administrativa (RIMA), conforme a recente atualização efetuada
pelo Decreto-Lei 72/2014, de 13 de maio. No entanto, julga-se pertinente efetuar-se uma clarificação do
modo como se processa a articulação entre a RIMA e o Grupo de Projeto para as Tecnologias de
Informação e Comunicação (GPTIC), tendo presente que a primeira terá um âmbito de atuação mais
amplo.
Como selecionar as iniciativas, garantindo a ambição adequada, o foco permanente e a partilha
de agendas?

O processo de identificação, agregação e seleção de iniciativas a desenvolver no âmbito da reforma do
Estado deve ter por base os objetivos globais que esta encerra, assegurando que cada medida concorre
para a consecução dos resultados esperados, e também as características intrínsecas de cada iniciativa
em si.
Assim, as decisões de adoção de um nova iniciativa deverão obedecer a uma análise ex-ante em termos
de custo-benefício e de exequibilidade, permitindo desse modo a seleção de um grupo mais restrito e
focado de medidas. Só faz sentido lançar uma medida em que os ganhos de eficácia e/ou eficiência
superem os custos que a sua realização implica (com exceções do lado da eficácia, como já se viu). Essa
análise custo-benefício deve ser atualizada ao longo da execução da medida, de um modo que permita
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confirmar os pressupostos de custo e a obtenção dos resultados esperados e, se necessário, tomar as
medidas que permitam infletir eventuais desvios.
Por outro lado, estabelecer metas demasiado ambiciosas, provavelmente inatingíveis face as vicissitudes
próprias da Administração Pública (restrições de recursos e de orçamento, timings das decisões, etc.), é
ferir logo à partida a reforma, que cedo cairá no descrédito face aos atrasos e ausências de resultados.
Um das formas de evitar esse efeito é selecionar medidas passíveis de produzir resultados também no
curto e médio prazos, permitindo apresentar progressos tangíveis que confirmam o caminho seguido,
sem prejuízo de se manter a perspetiva de longo prazo mas evitando abordagens metodologicamente
perfeitas que só geram resultados nesse horizonte.
A seleção de medidas dever resultar num conjunto coerente, traduzido no foco pretendido para a
reforma, e que pode ser traduzido num plano de execução pragmático e realista, com metas exequíveis
para cada um dos programas e projetos a lançar. Esse plano deve ser um instrumento “vivo”, atualizado
em função da realidade da sua execução, aferida e medida através de um seguimento regular. Veja-se,
neste ponto, o exemplo do Plano Global Estratégico de Racionalização e Redução de Custos nas TIC
(PGERRCTIC), que, pese embora a validade e potencial das iniciativas que englobou, acabou por ter uma
progressão muito mais lenta do que a prevista, levando a concluir que as metas iniciais eram
provavelmente irrealistas ou que não foram consideradas todas as condicionantes à execução das
diferentes medidas, com a agravante de não ter sido feita uma atualização do plano que o tornasse mais
adequado à realidade.
Noutra perspetiva, o modelo de governance a adotar, já abordado anteriormente, tem que permitir a
articulação de agendas, em detrimento de ações paralelas não articuladas, melhorando os fluxos de
comunicação e cooperação entre instituições. Em concomitância, para haver uma partilha de agendas
tem de ocorrer a quebra dos silos e blocos independentes e estanques que ainda são, muitas vezes, os
diferentes ministérios. Um dos mecanismos que pode ser instituído com esse propósito é a gestão
horizontal dos orçamentos destinados ao investimento nas iniciativas de reforma, preferencialmente
numa lógica plurianual.
Neste contexto, as regras e mecanismos de governance passam não apenas por uma lógica diretiva, mas
também de apoio, num equilíbrio mais adequado entre centralização e descentralização, em que mais
do que o próprio modelo de governance é preciso rever os processos em que este é posto em prática.
A mudança de paradigma deve estar orientada para um Estado dotado de capacidade permanente e
autónoma de monitorização das iniciativas de reforma (e não só) planeadas e em curso, de modo a
tornar desnecessários os sucessivos relatórios e informações a que presentemente ainda “obriga” os
dirigentes das instituições. No essencial, é necessário evitar, também no que respeita às medidas no
seio da reforma, um Estado excessivamente regulamentador, assente num princípio de desconfiança ou
de um “Estado-polícia”, conforme se aborda no subcapítulo seguinte.
5.1.2 – Como gerir as TIC?
Considera-se que o modelo global de governance das iniciativas de reforma atrás definido deve incluir
um modelo próprio para a gestão das TIC ao nível da Administração Pública.
Verifica-se a nível internacional uma convergência para a adoção de modelos que abrangem os
seguintes objetivos globais:
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>

Definição e manutenção de uma estrutura de governance - criar e manter estruturas e processos
que garantam que as decisões relacionadas com as TIC se efetuam alinhadas com os objetivos e
estratégia da entidade;

>

Entrega de benefícios - garantir o valor ótimo das iniciativas, serviços e ativos das TIC para que as
necessidades de negócio sejam suportadas de forma eficaz e eficiente;

>

Otimização de risco - garantir que o impacto do risco das TIC para a entidade está identificado e é
gerido;

>

Otimização de recursos - garantir que os recursos e custos das TIC são otimizados e
administrados de forma eficiente, satisfazendo a procura atual e futura da entidade;

>

Transparência e visibilidade entre todos os stakeholders na governance.

Adoção de modelos de governance das TIC

>

Nos Estados Unidos da América, o Departamento de Agricultura (USDA) desenvolveu um
processo abrangente de governance de TI que incorpora uma framework de governance e
auxilia as equipas executivas no processo de revisão de investimentos e de aconselhamento
aos gestores de fundos em todo o ciclo do projeto. A framework integra planeamento de
investimentos, gestão de programas, arquitetura empresarial, segurança e o processo de
orçamentação. Os revisores bem como os responsáveis pelo processo de tomada de
decisão da USDA avaliam o desempenho do programa ao nível do planeamento, aquisição,
desenho,

desenvolvimento,

execução,

testes,

implementação,

operacionalização,

manutenção e descontinuação, bem como a correta gestão de instalações, hardware,
software e pessoal associado aos investimentos em TIC.

>

No Canadá, o Office of Superintendent of Financial Institutions (OFSI) tem como objetivos:
manter e operar a infraestrutura e serviços de tecnologias de informação de suporte às
operações, maximizando a atividade operacional dos sistemas e facilitando o
armazenamento e acesso a ativos de informação de uma forma eficiente em termos de
custos; estabelecer e manter um ambiente de rede segura por forma a salvaguardar a
informação do OFSI em linha com as políticas governamentais e com a criticidade da
informação; colaborar com outros setores e grupos envolventes à OSFI por forma a
executar aplicações bem como as respetivas modificações, de uma forma atempada e
eficiente, de acordo com as políticas do Treasury Board Secretariat (TBS). Como tal, o OFSI
criou uma framework de governance de TI com uma estrutura organizacional, em que o
plano estratégico de TI se encontra alinhado com o plano estratégico corporativo de modo
aos investimentos planeados suportarem a estratégia corporativa. Adicionalmente, todos
os investimentos de TI são monitorizados de uma forma eficaz para preparação, avaliação e
monitorização de business cases de modo a avaliar os investimentos de TI com base nos
respetivos riscos, custos e benefícios.

Um novo modelo de governance das TIC na Administração Pública deve privilegiar estruturas de
autoridade e responsabilidade para coordenação interministerial, abandonando a redefinição de
entidades e estruturas que atualmente desempenham funções de gestão nessas matérias. Na medida
do possível, o novo modelo ou modelo objetivo deve manter-se independente de quaisquer
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composições governativas ministeriais e de quaisquer composições orgânicas de gestão TIC. Por fim,
entende-se que o modelo deverá ter um carácter permanente e não de missão, assente numa
perspetiva sustentada de longo-prazo e não apenas perspetivas de objetivos de curto-prazo.
Acredita-se que este modelo contribuiria para favorecer a coerência e sustentabilidade de longo prazo
da função informática na Administração Pública, visando a adoção e implementação de uma estratégia
TIC comum e única, de normas e políticas TIC de aplicação transversal, de práticas de utilização racional
dos recursos e de uma cultura de inovação e modernização da AP através do desenvolvimento das TIC.
Saliente-se, a título ilustrativo, o papel que o modelo poderá ter na definição e gestão de uma
arquitetura de sistemas e tecnologias comum à Administração Pública, que sustente as decisões a tomar
e que possa incluir uma arquitetura informacional do Estado (onde, por exemplo, estejam
representadas as fontes de informação fundamentais).
É fundamental que o modelo de governance garanta um alinhamento permanente da estratégia TIC
com a estratégia de “negócio” para a AP, bem como a visibilidade e transparência da estratégia,
objetivos e resultados da função informática na AP. Para tal, o novo modelo deverá idealmente ser
composto por estruturas que garantam simultaneamente uma visão transversal e setorial das TIC,
nomeadamente deverá contemplar a existência de um CIO Governamental que presida à estrutura
executiva de governação das TIC e de CIO ministeriais.
Por questões de empowerment e de efetividade, o CIO Governamental deveria ser o máximo
responsável pelas entidades e estruturas com funções de apoio à governação TIC transversais ao nível
interministerial, estando na dependência direta do 1º Ministro. Os CIO ministeriais, estando na
dependência direta do Ministro da tutela, seriam os máximos responsáveis pelas entidades e estruturas
com funções de gestão TIC centralizadas ao nível ministerial e de gestão TIC centralizadas ao nível
interministerial (numa ótica de Serviços Partilhados). Este modelo é atualmente seguido nos Estados
Unidos da América, com um CIO governamental nomeado pelo presidente e que reporta diretamente a
este, e com um CIO ministerial que se encontra sob a alçada do responsável máximo de cada
departamento (Army, Healthy & Human Services, etc.).
Este modelo também foi no passado seguido pelo Reino Unido, que entretanto decidiu adaptá-lo e fazêlo evoluir. Atualmente, este país dispõe de uma agência TIC transversal governamental, a Government
Digital Service, que faz parte do Cabinet Office¸ departamento que apoia diretamente o PrimeiroMinistro. Este departamento inclui diversos especialistas na área, entre eles o CTO governamental,
tendo este modelo substituído o anterior, em que havia um CIO governamental com responsabilidade
transversal a diferentes ministérios. Tal permitiu ter uma estrutura mais robusta, diversificada e
preparada a reportar ao Primeiro-Ministro, aumentando ainda mais a criticidade das tecnologias de
informação no desenvolvimento do país.
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Transformar os inibidores em oportunidades
Muitas das iniciativas de reforma do Estado falham na sua aplicação prática no terreno, como
resultado de uma série de inibidores a que importa dar resposta, para o que podem ser
consideradas as seguintes recomendações:

>

Definição a priori de que reforma se tenciona levar a cabo, considerando variáveis como:
iniciativas transversais ou por setor, maior foco na eficácia ou na eficiência, ambição das
metas, horizonte temporal (não inferior a uma legislatura) e instrumentos a considerar.

>

Consideração, na definição dos objetivos de reforma, das iniciativas já em curso ou em fase
de arranque, integrando-se as que se mantêm válidas, mesmo que oriundas de contextos
políticos distintos.

>

Identificação à partida dos bloqueios explícitos e implícitos à reforma, como os relativos à
redução de funcionários, ao acesso à informação e à contratação, definindo os limites de
atuação que orientarão a reforma.

>

Estabelecimento e atualização em permanência de um plano sólido para a reforma que se
pretende operar, clarificando medidas e respectivas metas e responsáveis e identificando
as condições necessárias para o sucesso da sua implementação. Deve garantir-se um
alinhamento de objetivos e uma priorização que favoreça as iniciativas que possuam
análises custo-benefício mais positivas, sejam exequíveis, que apresentem resultados
intermédios e que, no seu conjunto, advenham numa reforma focada, pragmática, realista
e com o tempo adequado para a sua concretização.

>

Instituição de um modelo de governance que contemple uma liderança e patrocínio político
ao mais alto nível e um corpo técnico único, sólido e permanente, não dependente de
ciclos políticos e devidamente capacitado e dotado de autoridade, que promova uma
articulação de agendas e a comunicação e cooperação entre instituições e que monitorize e
reporte a evolução da reforma.

>

Nomeação de líderes para as diferentes iniciativas de reforma, que se responsabilizem
pelos seus resultados e se articulem com os respetivos patrocínios setoriais.

>

Estímulo à participação de cidadãos comuns, funcionários públicos, universidades e
empresas na definição e validação de medidas, dando espaço à inovação e reformulação.

>

Comunicação e prestação de contas quanto à evolução da reforma, tanto no que toca a
recursos envolvidos como aos resultados alcançados, através do contacto permanente com
os cidadãos, num processo que se pretende transparente do princípio ao fim.

>

Envolvimento permanente dos organismos e dos funcionários públicos,, dados os impactos
na sua atuação e o seu conhecimento atual e próximo da realidade, numa lógica de mais
mobilização e menos legislação.

>

Institucionalização de um CIO governamental e de CIO ministeriais com carácter
permanente, promovendo a coerência e sustentabilidade de longo prazo da função
informática na Administração Pública e, consequentemente, a sua inovação e
modernização através do desenvolvimento das TIC. Os CIO teriam um papel relevante, por
exemplo, na definição e gestão de uma arquitetura de sistemas e tecnologias comum à
Administração Pública, que inclua uma arquitetura informacional do Estado.
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5.2 - Assegurar maior agilidade, capacidade de ação e eficiência do Estado
Promover uma cultura e um ambiente de maior colaboração, exigência e responsabilização.
Gerir, com agilidade de ação.

Tal como anteriormente referido, uma das preocupações centrais da Reforma do Estado deve estar na
eficiência das instituições que compõem a Administração Pública, sem prejuízo dos benefícios nessa
vertente serem obtidos a partir de iniciativas prioritárias no âmbito da eficácia do Serviço Público –
ligadas à abrangência, qualidade e conveniência do Serviço Público. De facto, e independentemente das
melhorias sempre desejáveis na qualidade do Serviço Público, o Estado não deve estar condenado a
operar de uma forma pesada e burocrática, consumindo em excesso recursos que são por natureza
escassos quando se pensa em todas as suas aplicações possíveis.
Obtêm-se ganhos de eficiência quando se reduz a despesa como consequência de uma diminuição dos
recursos empregues, o que implica, desde logo, uma Administração Pública mais responsabilizada e
capacitada para gerir esses recursos, melhorando o seu desempenho em disciplinas como o
planeamento, a orçamentação, o controlo de gestão, a prestação de contas e as aquisições, entre
outras.
Como já se viu, as iniciativas a desenvolver para a consecução desses ganhos têm necessariamente de
ter uma natureza multidisciplinar, incidindo em áreas como a organização, a cultura, os processos de
trabalho, as competências dos recursos humanos, os equipamentos, as infraestruturas físicas, as
comunicações, as estruturas e aplicações informáticas e a monitorização do desempenho.
No capítulo anterior desenvolveu-se o modo como se acredita que as Tecnologias de Informação e
Comunicação podem contribuir para o esforço de reforma, elencando-se diversas medidas em que o seu
uso extensivo pode gerar ganhos significativos de eficácia e inerentemente de eficácia, muitas vezes
dando continuidade a iniciativas já pensadas ou em curso. Naturalmente, as intervenções baseadas
numa utilização mais intensiva das TIC vão ter também impactos nas demais vertentes que moldam o
funcionamento dos organismos, conforme enunciadas no parágrafo anterior, sob pena de provocarem
desequilíbrios estruturais ou operacionais e como tal não infligirem a transformação ambicionada.
Para além desse conjunto de medidas, existem outros domínios em que se acredita existirem
oportunidades de mudança potencialmente geradoras de aumentos expressivos de eficiência. Mais,
acredita-se mesmo que alguns deles são condição necessária para uma Reforma do Estado bemsucedida, o que se entendeu justificar a sua inclusão no presente trabalho, tema do presente
subcapítulo.
Maior clareza e exigência nas "encomendas" e responsabilização por resultados, num contexto
de maior colaboração interdepartamental.

Será consensual afirmar que, para se poder concluir que determinada organização teve um desempenho
adequado, é necessário definir no ponto de partida os objetivos concretos que vão, em contraste com
os resultados efetivamente verificados, possibilitar essa avaliação. Sendo um conceito originário do
setor privado, a sua aplicação ao setor público é já prática corrente, apresentando-se como um
elemento comum às diferentes teorias de gestão pública.
Em Portugal, o Sistema de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública (SIADAP),
criado em 2004 e posteriormente aperfeiçoado em 2007, procura dar resposta a essa necessidade,
numa abordagem que articula os objetivos do organismo em si com os dos dirigentes e funcionários
desses organismos numa lógica de definição de metas “em cascata”. O primeiro dos três níveis do
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SIADAP é referente à instituição, materializado na criação, população e publicitação do Quadro de
Avaliação e Responsabilização (QUAR), que define os objetivos estratégicos do organismo e os
indicadores e respetivas metas a considerar para a medição do desempenho em cada um deles.
Do ponto de vista conceptual, pode dizer-se que o 1º nível do SIADAP e o QUAR estão alinhados com as
melhores práticas; acredita-se, no entanto, que a sua aplicação no terreno está longe de ser a ideal: o
SIADAP é visto como um instrumento burocrático, de difícil operacionalização e com poucos efeitos
práticos, o que resulta na desvirtuação do seu propósito. Por outro lado, entende-se que poderá ser
melhorado o alinhamento da estratégia de cada serviço com as orientações políticas relevantes no seu
contexto, incluindo as oriundas de iniciativas de reforma.
De facto, e para além da simplificação dos procedimentos, entende-se que o sistema poderá beneficiar
de uma maior sensibilidade e atenção do poder político aos objetivos propostos por cada organismo sob
a sua tutela, garantindo não só a existência de uma ambição de melhoria contínua do desempenho
“corrente”, mas também a aderência desses objetivos às linhas estabelecidas pelo governo para a
evolução do Serviço Público em geral e especificamente para o setor em causa. Trata-se, no fundo, de
clarificar a “encomenda” que é feita aos dirigentes dos diferentes organismos, associando-a a metas
específicas por cujo cumprimento estes são responsáveis, as quais se inserem por sua vez num
programa mais vasto e coerente. As metas instituídas devem encerrar um certo grau de exigência – por
exemplo, em termos de evolução da eficiência ou da qualidade do serviço prestado -, evitando-se
sobretudo a simples repetição de objetivos passados ou que facilmente podem passar a ser cumpridos.
Será também crucial assegurar que os resultados são efetivamente medidos e que são tiradas as
respetivas consequências.
Por outro lado, e pensando agora na transversalidade das iniciativas de reforma e também dos novos
paradigmas a que estas pretendem dar corpo, é essencial que a articulação inter-organismos esteja
presente no quadro de avaliação de cada organismo, fazendo assim da colaboração – seja no seio de
estruturas temporária, seja de processos que se pretendem transversais – uma característica intrínseca
da Administração, fundamental para os saltos qualitativos pretendidos, pela qual os seus dirigentes são
também responsáveis. Neste caso, as metas a definir implicarão dependências entre organismos, o que
favorece desde logo uma maior cultura de interdependência.
Importa também fazer uma referência à definição dos indicadores e métricas inerentes a cada objetivo
estratégico dos organismos; é essencial que estes se centrem naqueles que devem ser os resultados da
ação do organismo, na perspetiva dos seus destinatários (cidadãos, empresas e outras instituições), e no
custo para a entrega desses resultados, e não em medidas de fatores de “produção” (por exemplo, n.º
de pessoas numa determinada função) ou em outputs diretos (por exemplo, n.º de ações de
determinado tipo efetuadas). Exemplificando, se pensarmos na atividade da Polícia, os resultados que
se pretendem são melhorias nos indicadores de criminalidade e no custo que é necessário incorrer para
conseguir esses resultados; o n.º de polícias existentes (inputs) ou o n.º de rondas que estes realizam
(outputs), sendo relevantes, não são objetivos em si mesmos - mais polícias e mais rondas mas nos
locais errados não significam mais segurança. Outro exemplo seria um centro de atendimento telefónico
de um determinado serviço: é mais relevante a taxa de resolução das solicitações no 1º contacto (o
resultado, consubstanciado na prestação do serviço) do que o n.º de operadores existentes (inputs) ou
de atendimentos telefónicos efetuados (outputs).
Em síntese, acredita-se que as ferramentas existentes para a avaliação do desempenho dos organismos
da Administração Pública face a um quadro definido de objetivos são conceptualmente adequadas; no
entanto, é essencial simplificar e desburocratizar o processo e apostar numa melhor definição desses
objetivos e, sobretudo, que estes estejam em sintonia com as prioridades e orientações políticas,
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incluindo as associadas à reforma, consubstanciando uma visão global para um Serviço Público
articulado e clarificando o que é exigido aos dirigentes num determinado ciclo.
Confiar e conferir maior liberdade operativa

“Encomendas” mais claras aos dirigentes significa que estes sabem o que lhes é exigido e como se vai
avaliar se o cumpriram ou não, podendo assim melhor direcionar a sua gestão. No entanto, mesmo que
esse objetivo seja atingido, o espartilho colocado pelos controlos prévios e exaustivos atualmente
vigentes acabará sempre por limitar a sua capacidade de ação e de certa forma diluir a
responsabilização que se pretende efetuar. Por outro lado, esses controlos resultam também em
protelações de prazos incomportáveis para os organismos, tendo em conta que o tempo é uma variável
crítica de gestão para qualquer organização, pública ou privada, e num certo desperdício de recursos,
considerando a carga burocrática que têm inerentes.
A título ilustrativo dessas limitações, e sem prejuízo de uma maior detalhe na caixa adjunta, atente-se
aos pareceres e aprovações formais presentemente necessários para a aquisição de uma prestação de
serviços em TIC (assumindo que será superior a 5.000€):

>

Verificação prévia pela Direção-Geral de Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas
(INA) da inexistência de trabalhadores em situação de requalificação aptos a suprir as
necessidades identificadas;

>
>
>
>

Parecer prévio vinculativo do membro do Governo responsável pela área das Finanças;
Parecer prévio da Agência para a Modernização Administrativa (AMA);
A partir dos 99.759,58€15, autorização prévia da despesa pelo membro do Governo da tutela;
Se a vigência do contrato a celebrar exceder um ano económico, aprovação e publicação de uma
portaria de extensão de encargos, se o valor a transitar for superior a 100.000€, ou de um
despacho conjunto da tutela com as finanças, nos restantes casos.

Apenas após a obtenção de todos estes pareceres e aprovações será possível ao organismo iniciar o
procedimento pré-contratual adequado ao abrigo do Código de Contratação Pública.
Sem prejuízo da bondade dos propósitos com que estas verificações prévias foram instituídas - o
controlo rigoroso da execução orçamental, o fomento da adequação e oportunidade da despesa e do
investimento e a redução do desperdício, entre outros -, sem dúvida que a sua aplicação prática resulta
em dilações excessivas das decisões de despesa e, consequentemente, dos timings de concretização dos
planos de atividades dos organismos, constringindo a autonomia gestionária dos dirigentes. Porventura
mais grave ainda, leva a que a responsabilidade última pelas decisões se concentre fora dos organismos,
tendo como consequência natural a desresponsabilização dos seus dirigentes.
A sua implementação justifica-se face à perceção de que existe uma discricionariedade excessiva e por
vezes até uma desadequação na execução da despesa à luz dos princípios de economia, eficiência e
eficácia, sobretudo considerando a necessidade imperiosa de conter a despesa pública, tal como tem
sido o caso nos últimos anos. Essa perceção é agravada pela falta de informação, em tempo e em
qualidade, sobre os compromissos que os organismos vão efetuando, levando a que a adoção de
sucessivas aprovações a priori seja aparentemente a única opção para se garantir uma correta aplicação
das diretrizes orçamentais.

15

Considerando um organismo da Administração Direta do Estado
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Acredita-se, no entanto, que este “paradigma de desconfiança” é excessivamente restritivo e
penalizador para os organismos, prejudicando a sua eficiência e, em última análise, a própria eficácia.
Entende-se ser assim essencial evoluir para um novo paradigma, assente numa maior liberdade
operativa dos dirigentes e consequentemente numa sua efetiva responsabilização pela consecução dos
seus objetivos, conforme acordados para as suas organizações.
Idealmente, os organismos deveriam dispor de sistemas de informação que, suportando a sua gestão
orçamental e financeira, fornecessem também informação suficiente e de qualidade a eles próprios e às
instâncias adequadas (tutela, Direção-Geral do Orçamento) para que a gestão macro da execução
orçamental pudesse ser efetuada com transparência e em tempo útil, permitindo a atuação atempada
face a eventuais desconformidades. Poder-se-ia desse modo abdicar da sucessão de controlos prévios
para esse mesmo objetivo, os quais, como já se viu, resultam numa quase “asfixia” da gestão e perda
significativa de eficiência. A informação disponível para esse efeito deveria ser também a base para a
atuação das entidades inspetivas, que assim não sobrecarregariam os organismos com os pedidos da
informação indispensável à sua atuação, normalmente redundantes e grandes consumidores de tempo
e recursos.
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Contratação de serviços: pareceres, aprovações, procedimentos e... tempo
Os seguintes procedimentos e aprovações são necessários à celebração de um contrato de prestação de
serviços:
a)

Pedido de verificação prévia à Direção-Geral de Qualificação dos Trabalhadores em Funções
Públicas (INA), da inexistência de trabalhadores em situação de requalificação, aptos a suprir as
necessidades identificadas (Portaria n.º 48/2014, de 26 de fevereiro);
b) Pedido de parecer prévio vinculativo do membro do Governo responsável pela área das finanças
(art.º 75º n.º 5 da LOE2015), mediante comprovação da verificação dos seguintes requisitos:
i)
Inexistência de pessoal em situação de requalificação apta para o desempenho das funções
(declaração do INA);
ii) Declaração de prévio cabimento orçamental;
iii) Aplicação de redução remuneratória no caso de existido, no ano anterior, contrato com
idêntico objeto E / OU contraparte.
c) Se a despesa total prevista ultrapassar os €99.759,58 a competência para a sua autorização
caberá ao membro do Governo da tutela (art.º 17º do DL 197/99, de 8 de junho, que aprova o
regime da autorização da despesa);
d) Se o contrato se destinar a vigorar por mais de 1 ano (ou a sua vigência apenas transitar de um
ano económico para outro), a respetiva despesa considera-se plurianual, pelo que passam a ser
obrigatórios, cumulativamente, os seguintes procedimentos:
i)
Se em qualquer um dos anos a despesa ultrapassar os €100.000,00 será necessária a
publicação de uma portaria conjunta de extensão de encargos, dos membros do Governo
da tutela e das finanças (art. 22º do DL n.º 197/99);
ii) Se a despesa se situar abaixo do referido valor, exige-se a emissão de um despacho
conjunto dos membros do Governo da tutela e das finanças (n.º 2 do artigo 11º do DL
127/2012, de 21 de junho, que regulamenta a Lei dos Compromissos e Pagamentos em
Atraso);
iii) Se a entidade em causa não tiver pagamentos em atraso, e a despesa for inferior a
€100.000,00 apenas se exige despacho autorizador do membro do Governo da tutela, em
virtude do Despacho genérico n.º 10959/2013, de 26 de agosto, da Ministra das Finanças.
iv) Registo dos compromissos plurianuais na base de dados da DGO (art. 13º do DL 127/2012,
de 21 de junho);
e) Lançamento do respetivo procedimento pré-contratual ao abrigo do Código dos Contratos
Públicos – com todos os trâmites associados;
f) Registo do contrato no Portal Base.
g)
Adicionalmente, no caso de se tratarem de serviços TIC e dando cumprimento ao previsto no Decreto-Lei
n.º 107/2012, de 18 de maio:
a)

Antes do início de qualquer procedimento de contratação no domínio das TIC, a entidade que
pretende contratar informa a Agência para a Modernização Administrativa, I. P. (AMA), sobre a
contratação pretendida mediante o preenchimento de um formulário;
b) No prazo de 8 dias após a receção da informação, a AMA comunica se a contratação é ou não
objeto de parecer prévio;
c) Caso seja necessário, o parecer prévio da AMA é emitido no prazo de 30 dias, é vinculativo e
pode conter condicionantes a observar obrigatoriamente no procedimento de contratação.

Diminuir os “controlos sobre controlos”

Admitindo-se que a passagem para um cenário próximo desse ideal possa não ser imediata, face às
implicações que tem associadas, acredita-se que em qualquer caso é premente a revisão dos controlos
prévios e consecutivos atualmente em vigor, procurando que estes sejam progressivamente mais
seletivos – não incidindo sobre a totalidade dos casos mas sobre os que obedeçam a certos critérios de
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valor e de complexidade (incluindo quando não seja óbvia a ligação aos objetivos “contratados”) – e
que, quando necessários, passem a ser sobretudo efetuados de forma sucessiva (após a realização dos
atos), não prejudicando assim os timings da atividade dos organismos.
No exemplo de contratação acima, questionem-se as vantagens de se estar a validar exaustiva e
previamente:

>

A realização propriamente dita da despesa: existindo objetivos, orçamento e plano de atividades
antecipadamente discutidos e aprovados com a tutela e com as Finanças, onde devem estar
previstas as diferentes despesas a incorrer, não é possível delegar estas aprovações nos
dirigentes dos organismos, verificando a posterior ou concomitantemente (sem parar os
processos) essa efetiva aderência? Qual a vantagem de prejudicar a ação dos organismos para
uma verificação prévia de certo modo redundante, e que a própria Lei dos Compromissos vem
tornar desnecessária (por garantir que existem fundos disponíveis para a despesa)?

>

A consonância com as diretrizes da AMA no que respeita às TIC: mais uma vez, não será possível
trazer essa aprovação para um momento anterior, em que cada organismo discuta com a AMA os
seus planos plurianuais nas áreas TIC, cabendo-lhe depois executar dentro desses pressupostos e
informando a AMA? Qual a vantagem de ter uma aprovação prévia dos gastos com a
manutenção de infraestruturas e aplicações informáticas, que se repetem todos os anos e que
podem por isso ser avaliados noutros momentos?

>

A inexistência de trabalhadores em requalificação aptos a suprir as necessidades: existirá alguma
vantagem em fazer esta confirmação, quando é consensual que a gestão da bolsa de
trabalhadores em requalificação é bastante complexa e obriga a um planeamento cuidado e não
a um tratamento casuístico? Não fará mais sentido instituir um processo transversal de gestão
previsional de recursos humanos, ligado ao próprio programa de requalificação (no sentido de se
estarem a preparar os recursos para as vagas disponíveis/a disponibilizar)?

Acredita-se que, mesmo no estado atual de maturidade dos sistemas de informação, seria possível
implementar estas simplificações no médio prazo, mantendo-se as aprovações prévias e exaustivas
apenas para casos excecionais, tal como já mencionado anteriormente.
Reforça-se que, para que este estágio intermédio possa resultar, é essencial que as “encomendas” aos
organismos e aos seus dirigentes estejam mais claras, incorporando também as orientações oriundas
das iniciativas de reforma e as diretrizes emanadas, no caso das TIC, pela AMA.
Em suma, uma definição clara e abrangente de objetivos e dos graus de liberdade dentro destes deverá
permitir confiar e conferir maior liberdade operativa aos dirigentes, criando controlos tendencialmente
sucessivos e adequados a uma máquina em funcionamento, num contexto em que está disponível em
todos os níveis a informação que com transparência permite acompanhar o que se vai passando no
terreno e agir atempadamente em caso de necessidade. Trata-se, no fundo, de passar para um
paradigma de confiança e responsabilização.
O rigor na gestão orçamental não tem de significar falta de flexibilidade e burocracia

A gradual implementação da solução de Gestão de Recursos Financeiros Partilhada (GeRFiP) nos
organismos da Administração Pública, que engloba as aplicações informáticas de gestão contabilísticas e
financeira e consubstancia a implementação do Plano Oficial de Contabilidade Pública (POC-P), é um
passo consistente no caminho traçado acima.
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Mesmo considerando que a conclusão desse processo vai acontecer num prazo relativamente curto,
assegurando que a informação financeira de base já é produzida de um modo uniforme em todos os
organismos e é consolidada em bases de dados nacionais, subsistem ainda áreas em que se considera
ser necessário evoluir:

>

Desde logo, as normas contabilísticas, aproximando-as dos conceitos mais recentes do setor
privado e, sobretudo, buscando uma maior simplificação ao nível dos classificadores orçamentais
(atualmente com 43 posições, quando considerados em conjunto). Para que tal seja possível,
poder-se-ão implementar modelos mais desenvolvidos de contabilidade analítica nos organismos
que efetivamente tenham necessidade de um maior detalhe contabilístico, como o custeio
baseado em atividades, o custeio por processo ou o custeio por obra, dependendo da tipologia
dos serviços prestados por cada organismo público;

>

Por outro lado, o processo orçamental, o qual está atualmente baseado em figuras
excessivamente detalhadas, orientadas a um controlo micro. Acredita-se que com classificadores
mais simples será possível passar a orçamentar e controlar a execução em níveis superiores de
agregação, sem que isso signifique perda de rigor (por exemplo, poder-se-ia continuar a reportar
a um nível mais elementar) e tendo como consequência positiva a redução significativa do
excessivo esforço diário associado ao processo atual;

>

Noutra perspetiva, a gestão das modificações orçamentais, cujo processo é atualmente
demasiado pesado e moroso, colocando entropia à atividade dos organismos. Sem prejuízo de se
manterem algumas restrições, para as quais se manteria o atual processo de aprovação pela
DGO, julga-se fazer sentido conferir uma maior liberdade aos gestores para aprovarem alterações
orçamentais, garantida que esteja a coerência a um determinado nível de agregação.

>

Exemplificando, se um determinado organismo dispuser de uma determinada dotação numa
rubrica referente a “manutenção corrente”, que calculou considerando os valores anuais
estimados de cada contrato associado aos diferentes itens, terá depois a liberdade para transferir
entre as diferentes sub-rubricas abrangidas (edifícios, equipamentos, software, etc.), no
pressuposto que o valor agregado se mantém (e podendo-se colocar alguns limites ao montante
da variação que os dirigentes podem aprovar sozinhos);

>

Ainda no que respeita ao processo orçamental, considera-se que este está demasiado vinculado
aos ciclos anuais – a sua elaboração e aprovação respeita sempre a um dado ano económico,
com alguns dados meramente informativos de encargos previstos para os anos seguintes -, não
se retirando as vantagens de uma programação plurianual de encargos: uma melhor sintonia com
iniciativas direcionadas ao médio e longo prazos, uma maior previsibilidade da evolução da
despesa pública e uma maior simplificação do processo de elaboração de um novo orçamento,
entre outras;

>

Por outro lado ainda, será importante assegurar um maior envolvimento dos dirigentes na
construção do orçamento, evitando a sua redução a um exercício sobretudo administrativo
sustentado em plafonds definidos a priori com base na execução do ano anterior (o que, em
última instância, fomenta os organismos a executarem os orçamentos na sua plenitude, sob pena
de verem as suas dotações ainda mais reduzidas). A íntima ligação entre o plano de atividades e o
orçamento é condição essencial para que este último seja o mais realista possível. Igualmente,
quanto mais informação existir sobre a despesa executada em anos anteriores mais certeiras
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serão as estimativas para um novo ano, pelo que é desejável uma maior integração entre os
sistemas de aprovisionamento e financeiros.

>

A elaboração do orçamento deve ser também vista como uma oportunidade para o diálogo entre
os organismos e a sua tutela, afinando-se as prioridades e os objetivos e o modo da sua
operacionalização;

>

Por último, mas não menos importante, considera-se que a arquitetura global dos sistemas de
informação de suporte à gestão orçamental e financeira também deverá evoluir, procurando
uma maior integração entre a contabilidade orçamental e a patrimonial, beneficiando a análise
de informação, e suportando novos modelos de gestão unificada de tesouraria, conducentes à
diminuição do hiato existente entre a disponibilização de créditos e o efetivo pagamento das
despesas.

>

Reforça-se, mais uma vez, que a existência de sistemas de informação integrados, ubíquos e
completos de suporte à gestão financeira e orçamental é chave para uma maior autonomia dos
organismos, num contexto em que se melhora a eficiência e se mantêm os níveis adequados de
controlo e fiscalização pelo facto da informação necessária para tal passar a estar disponível de
um modo automatizado. Por outro lado, estando a informação financeira dos organismos numa
espécie de “redoma de vidro”, a distribuição dos níveis adequados de responsabilidade passa a
poder ser feita de um modo que equilibre a agilidade dos processos com as necessidades de
controlo.

Considera-se que estas evoluções são essenciais para a agilização do processo orçamental, reduzindo a
burocracia e o esforço associado e conferindo maior flexibilidade aos dirigentes, sem por isso colocar
em causa o rigor que se exige e se deve continuar a exigir na gestão dos recursos públicos.
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E quando uma alteração orçamental é inimiga da eficiência?
Atualmente, e muito embora o regime de execução do Orçamento do Estado para 2015 (constante
do Decreto-Lei n.º 36/2015, de 9 de março) se reporte à possibilidade de recurso a um
procedimento de «gestão flexível», a cargo do próprio dirigente do serviço integrado ou fundo
autónomo (n.º 5 do artigo 7º), na realidade, o elenco de alterações orçamentais que têm de ser
autorizadas por membros do Governo é tão extenso que praticamente esvazia os poderes dos
dirigentes neste âmbito.
Exemplificativamente, refere-se que estão sujeitas a autorização prévia do membro do Governo
responsável pelas Finanças, as seguintes alterações orçamentais:
a)

Que tenham como consequência um aumento da despesa, após aplicação dos cativos
previstos na lei;
b) Que envolvam uma redução das verbas orçamentadas nas despesas com pessoal;
c) Que envolvam o reforço, a inscrição ou a anulação de dotações relativas a ativos ou
passivos financeiros por contrapartida de outras rubricas;
d) Que envolvam saldos de gerência ou dotações do ano anterior;
e) Que procedam a reafetações de dotações que tiveram reforço com contrapartida na
dotação provisional;
f) Que tenham como contrapartida a dotação provisional;
g) Que se revelem necessárias à execução de medidas de redução e requalificação de
efetivos.
Por outro lado, são da competência própria do membro do Governo da tutela as seguintes
alterações orçamentais:
a) Relativas à reorganização de serviços ou colocação de pessoal em requalificação;
b) Relativas ao Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) e Programas Operacionais;
c) Que envolvam o aumento da despesa compensado pela cobrança de receita própria ou
consignada superior ao inicialmente previsto.
Apenas após a autorização governamental, a qual é tendencialmente morosa, é que o serviço pode
registar as alterações nos sistemas contabilísticos.

Gerir capacidades e competências, não apenas administrá-las

Não merecerá grande contestação a afirmação de que a qualidade das organizações está intimamente
ligada à qualidade dos recursos humanos que lhes dão corpo, o que é particularmente relevante quando
o principal objeto dessas organizações é a prestação de serviços. Aplicando-se indistintamente ao setor
privado e ao público, esta afirmação sustenta que as pessoas e a sua gestão seja uma das variáveis mais
determinantes para qualquer líder que ambicione um elevado desempenho para a sua organização.
Temas como a seleção e recrutamento, a gestão de carreiras, a formação, a motivação, a avaliação de
desempenho e o apoio ao desenvolvimento pessoal, entre outros, tornaram-se assim instrumentos
essenciais para uma gestão moderna e eficaz, complementando as áreas mais tradicionais e
administrativas do processamento de salários e cadastro de pessoal. Seguindo um raciocínio lógico,
quanto mais as organizações investirem nestes domínios maior qualidade vão conseguir na sua força de
trabalho e consequentemente no seu desempenho institucional.
Muito por força da situação financeira em que o Estado Português se encontra, a Administração Pública
tem seguido nos últimos anos precisamente o caminho oposto. De facto, verifica-se um desinvestimento
claro nestas dimensões, muitas vezes através da colocação de barreiras ou restrições que têm como
consequência uma quase completa falta de latitude dos dirigentes para gerirem as suas pessoas. Desde
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o já prolongado congelamento de carreiras aos pronunciados e persistentes cortes salariais, incluindo a
revisão dos suplementos, passando pela limitação de novas contratações, todas as medidas mais
recentes vão no sentido de tornar muito difícil a manutenção de um grupo motivado de funcionários
públicos, devidamente preparado e orientado à prestação de um Serviço Público de qualidade.
16

Não se questiona que, sendo os gastos com pessoal a principal despesa do Estado , não seja necessário
obter ganhos nesta vertente quando a prioridade máxima é a contenção do défice, mas não se pode
perder de vista que sem investimento – neste caso nas pessoas – não de conseguem evoluções
estruturais, com reflexos na eficiência e eficácia dos próprios organismos. Este aspeto é ainda mais
relevante quando se fala de iniciativas de Reforma do Estado, que naturalmente implicam a
transformação das competências das pessoas e das organizações onde elas se inserem, que tem que ser
gerida através de programas adequados de gestão da mudança e comunicação.
Neste contexto, considera-se ser fundamental devolver alguns graus de liberdade aos dirigentes
públicos em matérias de recursos humanos, de modo a que estes reponham a gestão de uma vertente
que, como já se viu, é determinante para o sucesso da sua ação. Compreende-se que não seja possível
conferir de repente liberdade orçamental em matéria de pessoal aos dirigentes públicos; mas julga-se
que, tendo como pressuposto o cumprimento estrito das dotações atribuídas, se poderá recuperar
espaço para:

>

A atribuição discricionária de prémios de desempenho, em função das dinâmicas de ação,
contexto e concretizações de cada organismo e aplicando os instrumentos já existentes,
permitindo diferenciar contributos e assim motivar os funcionários para o seu próprio
desenvolvimento;

>

A tomada de decisão pelos organismos em relação ao recrutamento de novos elementos e aos
cargos e funções dirigentes e de coordenação existentes nos seus organismos.

Com maior liberdade nestes domínios, sempre com a premissa de cumprimento do orçamento, os
dirigentes voltariam a dispor de ferramentas essenciais à motivação e adequação da sua estrutura de
recursos humanos aos objetivos de desempenho por que respondem, incluindo os decorrentes da
própria Reforma.

16

Excluindo os encargos sociais
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Recrutamento de um trabalhador: o caminho das pedras
Apenas é possível a abertura de procedimento para recrutamento de trabalhadores já detentores
de prévia relação jurídica de emprego público (art.º 47º, n.º 1 da LOE2015 – Lei n.º 82-B/2014, de 31
de dezembro). Mesmo nesse pressuposto, os passos a seguir são os seguintes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Confirmação da existência de posto de trabalho no mapa de pessoal, do serviço e da
entidade;
Consulta prévia ao INA, para confirmação da inexistência de pessoal em reserva de
recrutamento de outros procedimentos (art.º 4º da Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril);
Abertura do procedimento de recrutamento, com publicação no DR (art.º 33º e seguintes
da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas – Lei n.º 35/2014, de 20 de junho);
Publicitação na Bolsa de Emprego Público (BEP);
Constituição de júri;
Lista preliminar de candidatos admitidos e excluídos e realização de audiência dos
interessados (art.º 30º da Portaria 145-A/2011);
Realização obrigatória de provas de conhecimento e avaliação psicológica, sendo publicada
no seguimento uma lista de ordenação;
Realização eventual de avaliação curricular, entrevista ou outros métodos de avaliação,
seguida de uma lista de ordenação;
Prioridade obrigatória aos candidatos em situação de requalificação (Lei n.º 80/2013, de 28
de novembro);
Lista de ordenação final e audiência dos interessados (art.º 36º da Portaria 145-A/2011);
Colocação obrigatória na 1ª posição remuneratória da tabela (n.º 3 do art.º 42º da
LOE2014) que no caso de técnico superior corresponde a €995,51 brutos;
Aplicação das reduções remuneratórias (Lei n.º 75/2014, de 12 de setembro).

A título excecional, para abertura de procedimento de recrutamento de trabalhadores sem prévia
relação jurídica de emprego público, é necessária autorização prévia do membro do Governo
responsável pela área das finanças (art.º 47º, n.º 2 da LOE2015), mediante comprovação da
verificação dos seguintes requisitos:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)

Existência de relevante interesse público;
Impossibilidade de ocupação do cargo com outro trabalhador detentor de relação jurídica
de emprego público previamente constituída;
Declaração de cabimento orçamental;
Cumprimento pontual e integral do registo de todos os seus recursos humanos no Sistema
de Informação da Organização do Estado (SIOE);
Cumprimento das medidas de redução de RH previstas no Programa de Assistência
Económica e Financeira (PAEF);
Parecer prévio favorável do membro do Governo da tutela.

Gerir a produção legislativa – comportas regulatórias externas e internas

Subsiste uma perceção generalizada que em Portugal se legisla demasiado e muitas vezes sem se ter
uma visão completa dos impactos que uma nova lei ou que uma alteração a uma já existente irá
provocar. Sendo uma circunstância também comum em outros países europeus, derivada em parte pela
necessidade de transpor a imensidade de diretivas europeias para os quadros regulatórios de cada país,
ela redunda em dificuldades e custos de contexto acrescidos para os grupos que são direta ou
indiretamente afetados pelas diferentes iniciativas legislativas – administração pública, cidadãos,
empresas e outras entidades – e para os agentes do próprio sistema judicial – magistrados, oficiais de
justiça e advogados.
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De facto, as sucessivas alterações aos normativos que regem uma determinada condição ou atividade,
por vezes com fronteiras de aplicabilidade insuficientemente definidas e com ligações ou sobreposições
nem sempre evidentes, tornam mais difícil a articulação entre diplomas e consequentemente a
obtenção de uma imagem clara do enquadramento jurídico a considerar para cada caso, potenciando
conflitos decorrentes de interpretações diversas que, em última instância, findam em litígio,
avolumando ainda mais as pendências nos tribunais e, sobretudo, colocando entropia adicional ao
normal funcionamento da sociedade e da economia.
Sendo toda a atuação da Administração Pública regida e fundamentada pelos normativos em vigor, é
natural que estas dificuldades sejam sentidas com particular intensidade pelos organismos públicos.
Abundam exemplos de alterações legislativas que foram desenhadas e decididas sem o contributo dos
serviços que as aplicam e em que posteriormente se identificaram incoerências ou lacunas que levaram
a impasses e mesmo a disputas na sua aplicação, normalmente resolvidas através da publicação de
novas alterações, ou mesmo a impossibilidades práticas derivadas da impreparação do organismo por
não ter tido conhecimento antecipado do detalhe dos projetos em preparação. Por outro lado,
alterações frequentes das leis implicam também custos adicionais para os organismos, que têm de
proceder à adaptação dos seus processos e sistemas e à formação dos seus recursos humanos, sob pena
de não conseguirem dar cumprimento ao que deles se espera.
Não se pretendendo discutir o processo legislativo em todas as suas dimensões e implicações, importa,
no entanto, elencar algumas medidas que poderão ter um impacto positivo na relação desse processo
com uma maior eficiência da Administração Pública (e naturalmente também nos cidadãos e empresas):

>

Envolvimento ainda na fase de discussão do projeto dos organismos que vão ter a sua atividade
afetada por uma nova legislação, de modo a que, por um lado, seja feita uma avaliação do estado
atual – quais os problemas da legislação vigente, o que falhou e o que funcionou bem, o que a
nova alteração vem resolver – e, por outro, seja incorporado na definição da nova lei ou
alteração o conhecimento de quem teve a responsabilidade de a aplicar no terreno. O
envolvimento dos organismos irá também permitir que estes identifiquem os impactos
esperados e que lancem as iniciativas que lhes permitirão estar preparados para atuar de acordo
com a nova lei.

>

Numa perspetiva mais lata, fará também sentido envolver especialistas na matéria em causa –
juristas e técnicos, quando adequado – e os grupos que serão afetados pela nova legislação,
numa lógica de aperfeiçoar a priori a nova lei e de alertar para a sua publicação eminente,
permitindo que estes também se preparem.

>

Realização de uma análise prévia de impactos e custos de conformidade inerentes a uma nova
legislação, não só ao nível dos cidadãos, mas também no que se refere à Administração. O
envolvimento referido no ponto anterior facilitará este processo de análise, em que os
organismos, cientes das modificações que irão ser introduzidas, poderão assim estimar o tempo
e o custo das alterações organizativas, processuais ou tecnológicas, entre outras, que se mostrem
necessárias para viabilizar o início de vigência do novo diploma, contrabalançando com o seu
plano de atividades já em curso, com as capacidades de que dispõem e com o orçamento que
têm disponível.

>

Não se deverá publicar uma lei sobre a qual não exista confirmação por parte de quem do lado
da Administração a vai aplicar que tudo estará pronto no arranque da sua validade.

>

No que respeita à desregulamentação e redução de custos de contexto, o Decreto-Lei 72/2014,
de 13 de maio, estabelece a introdução de dois mecanismos de avaliação e atenuação de
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impacto regulatório: o “Teste PME”, decorrente de uma decisão da Comissão Europeia nesse
sentido

17

e que contempla a avaliação dos impactos de novos diplomas com incidência nas

pequenas e médias empresas; e a regra da “Comporta Regulatória” (baseada no conceito “Onein, One-out”, aplicado, por exemplo, no Reino Unido, e prevista no Programa de Assistência
Económica e Financeira), em que qualquer legislação que implique novos custos de contexto aos
cidadãos e empresas só pode ser publicada se demonstrar que são revogados ou alterados
normativos com impactos da mesma ordem de grandeza. Embora careçam ainda de
regulamentação, são medidas que podem ser muito positivas no contexto da desburocratização.
Já antes essa preocupação existia, através do chamado “teste Simplex” e da metodologia
Standard Cost Model para estimativa do impacto em termos de custos de contexto, previstos
desde 2006 no Programa Legislar Melhor.

>

Criação de leis consolidantes ou códigos, agregando num único diploma todo o quadro normativo
referente a um dado assunto. Um exemplo recente deste processo é o Código do Trabalho, o
qual consolidou toda a diferente legislação referente a relações laborais. Na mesma direção vão
o Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social e, com mais
tradições neste campo, os códigos dos diferentes impostos publicados pela Administração Fiscal.

>

Este tipo de agregação, já previsto em medidas como o teste Simplex, é um fator muito positivo
no sentido de tornar muito mais claro às diferentes partes, incluindo a Administração Pública,
qual a base legal em que exercem a sua atividade ou cidadania, devendo por isso ser ponderado
para novas áreas.

>

Num cenário em que as novas leis são sujeitas a um processo de validação prévia que assegura
que a sua entrada em vigor será feita com o mínimo possível de sobressaltos, já que os seus
impactos foram antecipados, quantificados e comunicados, importa também assegurar períodos
mínimos de vigência para os novos diplomas, de modo a que seja possível efetuar avaliações
fundamentadas dos eventuais problemas com a sua aplicação antes de se avançar para novas
alterações. Estar-se-á desse modo a salvaguardar a estabilidade normativa, essencial para que os
diferentes atores possam desenvolver a sua atividade.

O processo legislativo tem naturalmente um impacto muito relevante na atuação dos organismos
públicos, em que alterações sucessivas e sem que os seus impactos tenham sido devidamente
equacionados geram custos acrescidos e ineficácias, prejudicando o efeito pretendido com essas
alterações. Acredita-se que as medidas atrás elencadas, que passam sobretudo por um maior
envolvimento a priori dos organismos nesse processo, poderão contribuir para a resolução dessas
dificuldades.

17

condição ex-ante para a atribuição de fundos, por parte da União Europeia, no âmbito do Quadro
Comunitário de Apoio para o período 2014-2020
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Desregulamentar, reduzindo custos de contexto
O Governo do Reino Unido, através do Better Regulation Executive do Department for Business
Innovation & Skills, adoptou os seguintes princípios para a função legislativa, consubstanciados no
Better Regulation Framework Manual:

>

Os diferentes ministérios só publicam nova legislação para cumprir com os seus objectivos
políticos quando:

>

Demonstram que os mesmos resultados não podem ser atingidos por auto-regulação, nãoregulação ou via alternativa;

>

A análise de custos e benefícios mostra que a nova legislação é claramente melhor do que a
auto-regulação, não-regulação ou via alternativa;

>

A nova legislação pode ser implementada de um modo proporcional, consistente,
transparente, direcionado e accountable;

>

O princípio geral é que os novos normativos só podem implicar custos e obrigações para os
cidadãos, empresas, entidades da chamada economia social e grupos comunitários se existir
um business case sólido que o justifique;

>

É adoptada uma abordagem “One-in, Two-out” (que sucede à criada inicialmente, em 2011,
de “One-in, One-out”), segundo a qual os custos estimados de uma nova legislação que
regule a atividade empresarial têm de ser compensados com medidas de desregulamentação
que correspondam pelo menos ao dobro desse valor;

Esta iniciativa está relacionada com um programa inter-ministerial de revisão de toda a legislação
vigente no Reino Unido, lançado em 2011 e cuja fase de consulta pública terminou em 2013. O
programa, denominado de Red Tape Challenge, contemplou a publicação num sítio específico da
legislação aplicável a um determinado setor (saúde, segurança, igualdade, etc.), recolhendo depois
os diferentes contributos das entidades ou cidadãos que, sendo diretamente afetados,
entendessem comentar. Os Ministérios tinham depois 3 meses para decidir sobre que preceitos
legais iriam modificar, no pressuposto que todos os normativos que colocassem custos de contexto
aos cidadãos e empresas tinham de ser revogados a não ser que os Ministérios conseguissem
justificar a sua necessidade.
O Primeiro-Ministro Britânico anunciou recentemente que 800 normativos foram já abolidos,
esperando-se que o total chegue aos 3.000 com poupanças em custos de contexto da ordem dos
850 milhões de libras por ano. Por exemplo, na área ambiental foram eliminadas 80.000 páginas de
orientações, permitindo às empresas poupar cerca de 100 milhões de libras/ano. No setor da
construção, os standards obrigatórios passaram de 100 para menos de 10, gerando poupanças de
cerca de 60 milhões de libras/ano.
Sabendo que, por mais que melhore a legislação interna, o país terá sempre de continuar a adotar
e a cumprir com as diretivas europeias, foi criado um grupo de trabalho que em Outubro de 2013
entregou um relatório à Comissão Europeia com recomendações para a eliminação de barreiras
constantes em diretivas em vigor ou em preparação em 5 grandes áreas (competitividade, início de
atividade e contratação de pessoal, expansão da atividade, trocas comerciais externas e inovação)
e com uma proposta concreta de filtro para a avaliação de novas propostas legislativas – os
princípios COMPETE (teste de competitividade, “One-in, One-out”, impacto das medidas, regra da
proporcionalidade, isenções e regimes simplificados, objetivos para a redução de custos de
contexto e avaliação permanente.
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Focar no core business e exigir serviço das áreas de suporte

Reformar o Estado, através das vias sugeridas neste documento ou de outras, implica necessariamente a
transformação ou a implementação de novas capacidades nos organismos públicos, adaptando os
modelos organizativos, os processos de trabalho, os sistemas de informação e as competências dos
recursos humanos, numa jornada de mudança que, como já se defendeu, deve ser gerida através de
estruturas de governance e metodologias de monitorização e acompanhamento apropriadas e
devidamente capacitadas.
Seja quando o objetivo é melhorar a eficácia ou quando se direciona à obtenção de uma maior
eficiência, todas estas vertentes têm de ser adequadamente equilibradas, sob pena de não se
granjearem os benefícios esperados e que fundamentaram o lançamento das iniciativas. Basta, como
exemplo, pensarmos nas implicações da implementação plena de serviços partilhados nas áreas de
suporte (financeira, recursos humanos, gestão de veículos do Estado e TIC), já mencionada atrás e que
se defende como uma iniciativa essencial para a obtenção de ganhos significativos de eficiência; essa
implementação vai levar a uma alteração profunda da atuação dos organismos nestes domínios, com a
adoção de processos uniformizados e sustentados em novos sistemas e, sobretudo, em modelos
colaborativos de prestação de serviço, com estreita cooperação entre os recursos locais e unidades
centralizadas e especializadas em cada uma dessas áreas.
Estará o Estado apto a assegurar esta transformação, em tempo útil, apenas com recursos próprios?
Acredita-se que dificilmente, já que os espartilhos colocados pelas restrições orçamentais, de
recrutamento e gestão de recursos humanos e de contratação de serviços não permitem aos
organismos dispor dos meios que os programas e projetos de mudança implicam, até porque continua a
ser preciso manter a “máquina” em funcionamento. Mesmo quando se estima ser possível assegurar
essas condições, normalmente o espaço temporal em que isso é conseguido acabaria por “eternizar” a
execução das medidas, prejudicando o seu propósito. Adicionalmente, as iniciativas a desenvolver
implicam a maior parte das vezes reforços temporários de capacidades, cuja necessidade se esgota com
a conclusão do seu período de execução, o que prejudica a racionalidade económica da opção pelo
fortalecimento de forma definitiva das estruturas internas.
Quais são então as opções que o Estado possui para conseguir levar adiante as iniciativas de reforma,
principalmente num cenário em que se mantêm as limitações aos instrumentos de gestão dos dirigentes
públicos? Defende-se que, em alguns casos, fará sentido fomentar parcerias entre os setores público e
privado, através das quais de dotem os programas de transformação com as metodologias, a
experiência e os recursos que são fundamentais para o seu sucesso. Os benefícios desta abordagem
serão mais evidentes nos projetos de maior dimensão ou complexidade, com uma vocação operativa
significativa ou em áreas fora do core business do organismo.
E em que modalidades se poderá concretizar essa parceria? A contratação avulsa de consultoria pode
ajudar em algumas vertentes específicas, mas mais dificilmente tem um impacto efetivo e duradouro na
modificação das “bases” da atividade do organismo, sobretudo quando a mudança pretendida é mais
profunda. Os contratos mistos de mais longa duração, incluindo a vertente de consultoria e a de
operação, e as Parcerias Público Privadas, embora injustamente “diabolizados” no contexto atual,
mantêm-se como uma opção válida, já que se acredita que os problemas verificados em alguns casos
recentes são derivados de erros de contratação muito concretos e específicos, que geraram
desequilíbrios na distribuição dos riscos, não afetando os benefícios do modelo em si.
Adicionalmente, considera-se poder ser aplicada uma abordagem derivada mas distinta das anteriores,
baseada numa cooperação mais estreita entre as entidades estatais e os parceiros privados, não só na
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fase de conceção e disponibilização dos elementos essenciais às modificações preconizadas, mas depois
na efetiva obtenção dos resultados esperados.
Segundo esta abordagem, denominada de co-sourcing, um organismo público associa-se, durante um
período temporal definido, a um ator privado para a consecução de determinada função. Esse parceiro
assume a responsabilidade de transformar, de um modo permanente, as operações desse organismo,
recorrendo a serviços de consultoria. Assume também a responsabilidade de concretizar a mudança,
colocando elementos seus a cogerir as operações e os recursos públicos, respondendo integralmente
pelos resultados com base em níveis de serviço. Passado o período contratado e estando o novo modelo
em pleno funcionamento, as operações voltam a ser assumidas exclusivamente pelos próprios
funcionários.
As vantagens deste modo de colaboração são evidentes: transforma-se o Estado com base numa
partilha de risco com o parceiro privado, qualificando-se os trabalhadores públicos para que estes
fiquem aptos à futura operação otimizada, atingindo os ganhos esperados.
Este tipo de parceria entre a Administração Pública e os privados deve ser explorado nos domínios em
que se percecionam potenciais de poupança mais elevados, nomeadamente nas áreas de suporte atrás
referidas, permitindo aos organismos concentrar a maioria dos seus recursos na prestação do serviço
público, porquanto podem exigir serviço nessas áreas. Mais que uma opção, acredita-se que nestes
casos o co-sourcing, nas suas diferentes modalidades, é uma imposição do progresso, tal como já o foi
no setor privado, onde as empresas e outras organizações estão cada vez mais ligadas entre si, segundo
modelos de cooperação que passam por uma integração de processos e consequente partilha de
responsabilidades, tendentes à maximização da eficiência e de resultados. A Administração Pública não
se pode alhear deste movimento, mantendo-se arreigada a modelos construídos em contextos que já
não se mantêm válidos e que se constituem como obstáculos às iniciativas de reforma, tendo presentes
os constrangimentos que enfrenta (por exemplo, não vai ser possível voltar a recrutar funcionários aos
ritmos de há 3 décadas); antes deve vencer preconceitos e explorar o potencial que este tipo de
parcerias encerra.
Transformar com o setor privado
Um exemplo de um contrato desta natureza é a colaboração entre o Município de Londres e uma
empresa global de consultoria, destinada a transformar a função de Aprovisionamento e a reduzir
a despesa global, englobando: um projeto inicial de strategic sourcing, focado nas categorias com
maior potencial para a redução de despesa; a definição de um processo para a centralização do
aprovisionamento; a afetação de uma camada de gestão para fomentar a implementação e
operação da nova estrutura concentrada.
Esta capacidade de gestão tem como objetivo principal a “injeção” do conhecimento que viabilize
a implementação com sucesso da iniciativa até ao momento em que o cliente esteja pronto a
operar sozinho - estão planeados 3 em 5 anos do total do projeto. Os honorários da empresa
dependem em parte da consecução de reduções nas compras e na consecução dos níveis de
serviço previstos.
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Assegurar maior agilidade, capacidade de ação e eficiência do Estado
A reforma do Estado deverá promover uma cultura e um ambiente de maior colaboração, exigência
e responsabilização, conferindo simultaneamente maior liberdade operativa e reforçando as
capacidades de gestão:

>

Maior clareza e exigência nas "encomendas" aos dirigentes e responsabilização por
resultados, num contexto de maior colaboração inter-departamental;

>

Melhor articulação de objetivos com as prioridades políticas e de reforma e entre organismos
distintos;

>

Objetivos orientados aos resultados para os utentes do serviço e à minimização do custo para
a entrega desses resultados;

>
>

Simplificação e desburocratização do processo de avaliação;
Confiar e conferir maior liberdade operativa, por oposição ao atual “paradigma de
desconfiança”:

>
>

Responsabilização dos dirigentes mais clara e articulada;
Generalização de sistemas integrados de suporte à gestão orçamental e financeira,
disponibilizando mais informação agregada;

>

Maior liberdade de gestão, com base na existência de informação em qualidade e tempo útil
para o acompanhamento da execução;

>
>

Diminuir os “controlos sobre controlos”:
Diminuição dos controlos prévios e consecutivos atualmente em vigor para controlos
progressivamente mais seletivos e sucessivos;

>
>

O rigor na gestão orçamental não tem de significar falta de flexibilidade e burocracia
Simplificação de classificadores orçamentais, recorrendo a modelos mais desenvolvidos de
contabilidade analíticas quando necessário;

>
>

Orçamento e controlo de execução em níveis superiores de agregação;
Simplificação das modificações orçamentais, com os dirigentes a aprovarem as que não
impliquem alterações em determinado nível;

>
>
>

Maior ligação entre orçamento e plano de atividades, com maior envolvimento dos gestores;
Efetiva aplicação da plurianualidade;
Evolução e generalização dos sistemas de informação, com melhor articulação entre
contabilidade orçamental e patrimonial e suportando a tesouraria única;

>
>

Gerir capacidades e não apenas administrá-las:
Devolução de alguns graus de liberdade aos organismos em matérias de recursos humanos,
como sejam a atribuição discricionária de prémios de desempenho e a tomada de decisão
quanto a novos recrutamentos (no cumprimento estrito dos orçamentos);

>
>

Gerir a produção legislativa:
Participação sistemática no processo legislativo de quem é responsável pela sua aplicação,
tornando viáveis e credibilizando as iniciativas;

>

Avaliação prévia do impacto em custos de contexto para a administração de determinada
modificação legislativa;
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>
>

Focar no core business e exigir serviço das áreas de suporte:
Obtenção do máximo benefício de uma função de compras centralizada e da implementação
plena serviços partilhados nas áreas de suporte;

>
>

Análise da possível partilha de outras funções transversais;
Exploração de abordagens alternativas para a transformação dos modelos de funcionamento,
baseadas em parecerias entre o Estado e os privados.
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6 – Notas Finais
A instituição de um modelo de governance único, permanente e devidamente
capacitado é determinante para o sucesso da reforma.
No presente documento apresentam-se alguns contributos para a Reforma do Estado, em complemento
às ideias já formuladas ou já concretizadas, consubstanciados na identificação de possíveis iniciativas ou
áreas de evolução, baseadas numa utilização extensiva das TIC, para a modernização da ação do Estado,
considerando equilibradamente a eficácia e a eficiência dessa ação. Procurou-se que as ideias
desenvolvidas integrassem sempre uma perspetiva do que já existe ou está em curso, que
considerassem os bons exemplos de outros setores ou de outros países e que abrangessem também as
vertentes complementares às TIC, nomeadamente quando se trata da eficiência dos organismos da
Administração Pública.
Por outro lado, concluiu-se também que, antes de tudo, é preciso definir que reforma se pretende levar
a cabo, o que naturalmente implica opções políticas: iniciativas transversais ou por setor, maior foco na
eficácia ou na eficiência, horizonte temporal e instrumentos a considerar (por exemplo, ao nível dos
recursos humanos), são algumas das variáveis que importa definir desde o início. Nesta vertente, é
essencial que a reforma tenha a ambição certa, não demasiado cautelosa mas também não excessiva
face ao contexto e ponto de partida.
Mas um conjunto de boas ideias e de orientações globais não faz necessariamente uma boa reforma;
acredita-se que o estabelecimento de um modelo de governance único, permanente e devidamente
capacitado é determinante para o seu sucesso, já que grande parte dos desafios que se colocam à
reforma se prendem com a gestão da sua execução no terreno. Esse modelo deverá passar pela
instituição das estruturas que assumam a responsabilidade por planear, liderar e acompanhar as
iniciativas de mudança, assegurando que os resultados preconizados são atingidos dentro dos prazos
definidos e que existe um envolvimento contínuo dos níveis políticos orientadores e patrocinadores da
reforma e das entidades que esta abrange.
Essas estruturas deverão estar munidas da autoridade e autonomia adequadas à tomada de decisão e à
direção dos programas e projetos, num quadro de estabilidade que as isole das mudanças políticas e de
liderança, essencial para intervenções mais profundas, complexas e extensas. Os novos programas
devem aproveitar em pleno os caminhos já percorridos e os resultados já alcançados, evitando as
ruturas substanciais que demasiadas vezes surgem associadas a mudanças de governo e que geram o
ceticismo com que hoje são encarados os programas de mudança lançados por sucessivos executivos.
Noutra perspetiva, importa considerar, antes do lançamento da reforma, os agentes, mecanismos e
demais condições preponderantes para o êxito das iniciativas que esta encerra, sobretudo considerando
as limitações que as restrições orçamentais, de recrutamento e gestão de recursos humanos e de
contratação de serviços colocam atualmente aos organismos pelas, levando a que possam não estar
disponíveis os meios necessários à execução dos programas e projetos em tempo útil, condenando-os a
não “sair do papel” e, mais uma vez, descredibilizando a reforma. Os planos devem ser pragmáticos e
realistas, tal como as metas que encerram. As parcerias com o setor privado, se enquadradas nos
instrumentos contratuais adequados, podem ser uma via alternativa para a criação das condições
necessárias.
Em síntese, acredita-se que a continuidade, aprofundamento e complemento de muitos dos bons
exemplos já existentes na Administração Pública, o aproveitamento pragmático dos exemplos
internacionais elencados ao longo do texto (e outros) e, sobretudo, a transformação dos mecanismos de
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governance adotados podem dar um impulso significativo e decisivo ao progresso da Reforma do
Estado.
Não obstante, não se pode deixar de frisar que, independentemente de qualquer processo de reforma,
se deverá fomentar uma cultura na Administração Pública que leve os seus dirigentes a procurarem
continuamente “fazer mais com menos”, ou seja, a definirem e a lançarem ações que possam tornar a
sua “máquina” mais eficaz e eficiente – utilizando menos recursos para produzir melhores resultados
para o cidadão e empresas. Por outro lado, caberá aos cidadãos exercer a pressão para que tal aconteça,
exigindo medidas mais claras e mais consequentes que, em última instância, lhes vão permitir continuar
a usufruir do Serviço Público que necessitam com custos que possam suportar.
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