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Agenda 

• A cidadania e a Governação Eletrónica 

– A cidadania 

– A Governação Eletrónica 

– A relação de confiança 

• Os fundamentos 

– Os domínios 

– Os agentes 

• Algumas iniciativas fundamentais 

– O foco no cidadão 

– O foco nos serviços 

– A abordagem 

 

 

 
© 2011 Unisys Corporation. All rights reserved. Page 2 



A Cidadania e a 

Governação 

Eletrónica 



A Cidadania 

• Transparência 
– Na estratégia 

– Nas Decisões 

– Nos Gastos Públicos 

• Participação 
– Voto 

– Opinião 

– Pro-atividade 

• Relação 
– Informada 

– Deslocalizada 

– Adequada 

Os novos desafios que se 

colocam às democracias 

com os novos paradigmas 

da sociedade da informação 

e conhecimento passam por 

recentrar a Administração 

Pública sobre o contexto da 

cidadania. 
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A Governação Eletrónica 

• Potenciar a Cidadania 

– Otimização da actuação do Estado 

e potenciação do desenvolvimento 

das capacidades dos cidadãos e da 

sociedade civil, aumentando a 

participação no processo político  

• Governo eletrónico (e-Gov) 

– Recurso às TIC para disponibilizar 

os meios que aproximem os 

cidadãos da Administração Pública 

e do Estado centrando-o nos 

cidadãos e  aumentando a sua 

eficiência e eficácia na prestação 

dos serviços públicos 

As TICs oferecem uma 

oportunidade única com 

ganhos significativos ao nível 

da prestação de serviços e da 

gestão das organizações.  O 

Governo Eletrónico promove 

ganhos de eficiência e eficácia 

ao nível do Estado e 

Administração Pública. 
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A Relação de Confiança 

• Tudo começa com o estabelecimento de uma relação de 

confiança 

– Quem são as pessoas, o que fazem, o que podem  fazer, as 

suas pretensões, os seus processos que tramitam 

– Que organização é o estado, o que faz, o que pode fazer, os 

seus planos, os recursos, como tramitam os processos 
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A visão externa 

• Quem são os cidadãos 

– Os seus Registos e Cadastros (civil, fiscal, saúde, criminal, 

etc.) 

– Os seus “cartões” e meios de identificação (Bilhete de 

Identidade, Fiscal, Saúde, Segurança Social, condução, etc.) 

– As sua atividades (Interações, atendimentos, pedidos, 

reclamações, etc.) 

– Os seus processos (o estado dos processos, os documentos 

e registos, a evolução, etc.) 
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A visão interna 

• Quem é o Estado e a Administração Pública 

– Onde se dirigem os cidadãos (os pontos de atendimento) 

– O que deve saber o cidadão (a informação) 

– O que pode obter o cidadão do Estado (os serviços públicos, 

as expetativas e compromissos) 

– Como estão os seus processos (as consultas) 

– O que pensa o Estado, que estratégia, que planos, que 

decisões, que recursos, que atividades, que resultados (a 

transparência) 

– Que níveis de desempenho e qualidade existem na prestação 

dos serviços públicos 
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Os fundamentos 

do e-Gov 



Os agentes 

• As iniciativas de e-Gov devem trazer valor a todos os 
agentes 

– Os Cidadãos 
• Satisfação (obter bem o que precisa) 

• Conforto (simplicidade, facilidade, proximidade) 

• Rapidez (de acordo com as expetativas) 

– Os Funcionários da Administração Pública 
• Produtividade 

• Eficiência 

• Eficácia 

• Comunicação interna e externa 

– Os Gestores Públicos 
• Proximidade dos Cidadãos 

• Conhecimento sobre o desempenho e qualidade dos serviços 

• Suporte à decisão 

• Sustentabilidade 
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Os domínios 

• As iniciativas de e-Gov devem ser abrangentes 

– Os processos 

• devem ser orientados aos cidadãos e otimizados para um 

contexto de “desmaterialização” 

– Os funcionários 

• transformação implica alterar hábitos e práticas para o novo 

contexto 

– As tecnologias 

• devem refletir a nova abordagem gerando eficiência e eficácia 
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Através dos instrumentos estratégicos PESI e 

PAGE e das iniciativas que tem implementado, 

Cabo Verde dispõe de uma orientação clara 

para a Modernização Administrativa e com o 

foco adequado na Governação Eletrónica. 



Os Fatores críticos de sucesso 

• Perceção de valor acrescentado 

– Os cidadãos devem poder avaliar os ganhos e 
nunca sentir o e-Gov como um controlo e uma 
ameaça 

• Acesso e capacidades 

– O acesso à Administração Pública Digital deve 
ser universal e não criar exclusão 

• Privacidade e segurança 

– Não pode haver compromissos: uma única 
falha pode gerar forte desconfiança dos 
cidadãos 

• A mudança é necessária mas não pode haver 
disrupção com o passado  

– A mudança deve ser gerida e envolver todos os 
agentes 

• A flexibilidade é fundamental 

– A Administração Pública deve adaptar-se  aos 
complexos fluxos migratórios, culturais e de 
capitais no contexto da globalização  
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Algumas 

iniciativas 

fundamentais 

de e-Gov 



As perspetivas do e-Gov 

São duas as perspetivas fundamentais nas iniciativas de e-Gov 

– Uma perspetiva externa, que vai de encontro às expetativas do 

cidadão 

– Uma perspetiva interna, que vai de encontro às expetativas dos 

serviços da Administração Pública 

 

 

 

 

 

 

 
 

Essas abordagens devem ser sempre incrementais e evolutiva, partindo do que existe. 
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PERSPETIVA EXTERNA:  

   PROJETOS ORIENTADOS À 

MELHORIA DA RELAÇÃO 

ENTRE OS CIDADÃOS E AS 

INSTITUIÇÕES 

PERSPETIVA INTERNA:  

   PROJETOS ORIENTADOS À 

MELHORIA DA GESTÃO 

INTERNA DA PRÓPRIA 

INSTITUIÇÃO 



A perspetiva externa: o foco no cidadão 

• O foco no cidadão pressupõe criar uma 

infraestrutura que permita 

– Consolidar a informação sobre o cidadão e 

permita uma visão de 360º (o Citizen 

Relationship Management) 

– Dispor de meios eletrónicos de identificação 

que facilitem o acesso seguro aos serviços 

públicos e privados (o Cartão do Cidadão) 

– Oferecer  meios de atendimento local e 

remoto (os Balcões, os Portais, os Call 

Centers) que cubram todo o espectro de 

serviços públicos 
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A perspetiva interna: o foco nos serviços 

• A Modernização Administrativa, na sua 

componente de desburocratização e 

simplificação  implica: 

– Desmaterialização dos processos (o 

Government Process Management) 

– Gestão de documentos e conteúdos 

institucionais (a Gestão do Conhecimento) 

– A integração de serviços através de Plataformas 

de Interoperabilidade (os Service Bus) 

– Os indicadores de desempenho e qualidade 

para o apoio à decisão (a Business 

Intelligence) 

– O Estado como mediador entre o País e a 

Diáspora (as Plataformas de Colaboração 

Económica, Cultural e Social) 

 



O valor das iniciativas 

O valor das 

iniciativas não 

termina no seu 

valor intrínseco mas 

também no valor 

combinado de todas 

as iniciativas de  

e-Gov que 

permitem 

economias de 

escala, de 

automação e 

eficácia. 
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Melhoria dos Serviços 

Permitir o  

Self-Service dos Cidadãos 
Serviços “na hora” 

Melhorar a Segurança Pública 
Partilha de Informação e 

Colaboração 

Melhorar a Gestão de 

Registos e de Incidentes 

IT “Verde”/ 

Promovendo ambientes 

sustentáveis 

Melhorias Operacionais 

Redução/contenção  de 

custos 

Mudanças nos recursos 

humanos e “Skills Gaps” 

Serviços Partilhados Automação de Processos 

Business Intelligence / 

Data Warehousing 

Arquitecturas abertas/ágeis 

Frameworks de grande 

desempenho 



Abordagem 
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Visão 

Valor 

Integração 

da solução 
Estratégia  

Inovação de 

Serviço 

Arquitectura 

da solução 

O quê? 
Da estratégia... 

Como? 
... à solução 

Garantir o foco na missão, desempenho  

e necessidades da organização…  …para garantir o sucesso 

    da iniciativa 

“da Visão ao Valor” 



Tecnologias 

App Servers/EAI 

Ferramentas de  Desenvolvimento 

Ferramentas de Gestão 

 

Necessidades 

Reutilização de  

componentes 

Tecnologias  

subjacentes 

Drive 

Drive 
Ajuda  

a criar 

Dá serviço 

Necessidades 
Visão 

 Planeamento estratégico 

 Custos e recursos 

 Diversidade de Canais 

 Foco 

Componentes 
 Arquiteturas 

 Processos 

 Blueprints/Técnicas 

Módulos 

 Metodologias e Melhores-Práticas 

Soluções baseadas em Frameworks comprovadas 
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O e-Gov exige rigor e competência 

A Modernização 

Administrativa deve 

– Ser bem planeada e 

validada 

– Partir da realidade e dos 

meios existentes 

– Ter objetivos simples e 

atingíveis 

– Capitalizar na experiência 

e conhecimento  
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