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III - Lista de conceitos 

 

Administração Pública 

electrónica 

Utilização das tecnologias da informação e da comunicação pela 

Administração Pública; Processos ou mecanismos para fazer 

evoluir a Administração Pública com recursos informáticos 

adequados e dedicados, por forma a agilizar processos de 

interacção com o cidadão (APDSI, 2007). 

Balanced Scorecard Metodologia de planeamento estratégico. 

Benchmarking Processo de identificação de boas práticas em relação a produtos 

e processos. Serve para posicionar a organização, por 

comparação com entidades congéneres e identificar 

possibilidades de melhorar os seus processos de negócio, com 

vista a um melhor desempenho. Assenta no princípio de que as 

organizações aprendem a fazer com as outras, analisando os 

resultados e aperfeiçoando-se (Carapeto & Fonseca, 2006, pp. 

384-386). 

Brainstorming Técnica para desenvolver soluções criativas para os problemas. 

Cadeia de valor 

 

Diferença entre o custo de uma determinada actividade e o valor 

final dessa actividade, dentro do conjunto de actividades de uma 

organização (Porter, 2007). 

Checklist Lista de verificação
1
 

Competência Conjunto de capacidades interdependentes, que permitem agir 

eficazmente num determinado contexto (McClelland, 1973). 

Conteúdo A parte intelectual dos documentos, onde se incluem texto, dados, 

símbolos, números, imagens e som
2
. 

Cultura organizacional Padrão de pressupostos básicos que um dado grupo inventou, 

descobriu ou desenvolveu, aprendendo a lidar com os problemas 

de adaptação externa e de integração interna e que têm 

funcionado suficientemente bem para serem considerados válidos 

e serem ensinados aos novos membros como o modo correcto de 

compreender, pensar e sentir, em relação a esses problemas - 

definição de Schein (1984), citada por Bilhim (2008). 

Desmaterialização Passagem de material a digital, perder a forma física e passar à 

forma virtual. 

Digitalização Passagem para suporte digital de documentos entrados ou 

existentes nas organizações em suporte analógico, de modo a 

convertê-los e tornar possível o processamento em equipamentos 

que recorrem a técnicas digitais, tanto ao nível da edição e 

visualização como da transmissão e armazenamento (António, 

2009). 

                                                      
1
 www.checklist.com, acedido em 27 de Abril de 2012. 
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 A Glossary of Archival and Records Terminology, acessível em http://www2.archivists.org/glossary. Acedido em 19 de 

Abril de 2012. 
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Drivers Factores que potenciam ou favorecem algo. Elemento de um 

sistema que tem um efeito crítico sobre o conjunto dos elementos 

do sistema
3
.  

Empowerment Autonomia para desenvolver uma acção; capacidade de acção 

(Carapeto & Fonseca, 2006, p. 141). 

Enterprise Content 

Management (ECM) 

Tecnologias, ferramentas e metodologias utilizadas para capturar, 

gerir, armazenar, preservar e fornecer conteúdos em toda a 

organização
4
. 

Enterprise Resource 

Planning (ERP) 

Vasto conjunto de actividades apoiadas por software aplicacional 

mais ou menos complexo, que ajuda os dirigentes de uma 

organização a gerir componentes essenciais do seu negócio, 

como, por exemplo, o planeamento da produção, o 

aprovisionamento de produtos, a manutenção das existências e o 

fornecimento de serviços aos clientes (APDSI, 2007). 

Gap analysis Análise da diferença entre os processos actuais e os processos 

futuros
5
. 

Gate-keeper Alguém que regula o fluxo da comunicação numa organização
6
. 

Gestão de conteúdos Técnicas para definir políticas e controlar a criação, organização, 

acesso e utilização de grandes quantidades de informação, em 

diferentes formatos e em diferentes aplicações em toda a 

organização
7
. 

Gestão documental Conjunto de técnicas e de procedimentos orientados para resolver 

a organização dos documentos necessários para o 

desenvolvimento das actividades quotidianas das organizações. 

Função transversal, que envolve toda a organização, afectando os 

seus procedimentos (António, 2009, pp. 27-39) (António, 2009). 

 

Técnicas que garantem que os registos, independentemente do 

formato, são adequadamente distribuídos, utilizados, 

armazenados, recuperados, protegidos e preservados de acordo 

com políticas e procedimentos estabelecidos
8
.  

Gestão da mudança Conjunto de acções empreendidas no presente para transformar a 

forma como as coisas são feitas, com vista a fazer face aos 

desafios e às exigências que serão colocadas a uma organização 

num futuro previsível (Carapeto & Fonseca, 2006, pp. 456-367). 

                                                      
3
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VI 

 

Governo electrónico Utilização das tecnologias da informação e da comunicação pelo 

sector público (Heeks, 2006, pp. 2-8). 

 

Utilização pelo Governo de tecnologias da informação e 

comunicação (tais como Internet, intranet, extranet, bases de 

dados, sistemas de suporte à decisão e sistemas de vigilância) 

que têm a capacidade de transformar as relações dentro das 

estruturas do Governo e entre o Governo e os cidadãos e 

empresas, de forma a prestar melhores serviços e a melhorar a 

sua eficiência (APDSI, 2005). 

Helpdesk Serviço de apoio ao utilizador
9
. 

Interoperabilidade Capacidade de múltiplos sistemas trocar e reutilizar informação 

sem custo de adaptação, preservando o seu significado (AMA, 

2011). 

Macroestrutura Funcional 

(MEF) 

Estrutura semântica concebida para a classificação dos 

documentos produzidos pelos serviços e organismos da 

Administração Central do Estado (ACE) (DGARQ, 2011, versão 

1.0). 

Metadados Conjunto de dados estruturados, que identificam os dados de um 

determinado documento e que podem fornecer informação sobre 

o modo de descrição, administração, requisitos legais de 

utilização, funcionalidade técnica, uso e preservação. Dados 

estruturados que descrevem as características de um recurso
10

. 

Metainformação Informação estruturada ou semiestruturada que permite a 

produção, gestão e utilização de documentos de arquivo ao longo 

do tempo, assim como nos e através dos domínios em que são 

produzidos
11

.  

Metainformação para a 

Interoperabilidade (MIP) 

Conjunto de elementos de metainformação compilados pela 

DGARQ com o intuito de suportar a interoperabilidade semântica 

no contexto da produção de informação dentro do Governo 

Eletrónico. (DGARQ, 2011, versão 1.0). 

 

Normalização da expressão da informação e do conhecimento 

com vista à sua partilha; capacidade de interoperabilidade entre 

os organismos, ao nível da utilização, gestão e acesso a recursos 

informativos; capacidade de os recursos informacionais serem 

reconhecidos, identificados e manipulados, através de atributos 

colectivamente aceites e interpretados (Proença, 2010)
12

. 

Milestone Marco, etapa
13
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On-line Qualitativo da operação de uma unidade funcional, quando 

subordinada ao controlo directo de um computador (APDSI, 

2007). 

Open source Código fonte desenvolvido e revisto através da colaboração 

pública e distribuído gratuitamente, com a obrigatoriedade de as 

melhorias serem igualmente distribuídas sem custos
14

. 

Plano de Classificação 

 

 

Conjunto de regras da organização para a classificação dos 

documentos de arquivo electrónicos. Estas regras decorrem da 

Macroestrutura Funcional, no caso das entidades aderentes ao 

Programa Governo Electrónico e Interoperabilidade
15

. 

Plano de Preservação 

Digital 

Documento estratégico, que contém políticas e procedimentos 

para efeitos de definição de uma estrutura técnica e 

organizacional, que permita preservar no tempo documentos / 

conteúdos / informação electrónicos
16

. 

Reengenharia de 

processos 

Redesenho da forma como as actividades são realizadas numa 

organização, de forma a melhorar a eficiência e reduzir custos
17

. 

Conceito introduzido em 1990 por James Champy e Michael 

Hammer. Segundo estes autores, o processo de redesenho 

procura determinar de que forma a informação circula ao longo de 

um processo e de que forma é processada, para encontrar 

operações desnecessárias ou em duplicado e para melhorar o 

processo de decisão, bem como a fiabilidade e exactidão dos 

passos que fazem parte do processo. 

 

Adopção de algo inovador, com o objectivo de provocar uma 

mudança substancial e radical num processo (Davenport T. , 

1993), citado por (Carvalho, 2001, pp. 77-90). 

Sistema de Informação Conjunto organizado de equipamentos, aplicações, políticas, 

procedimentos e pessoas, que armazena, processa e acessibiliza 

informação
18

. 

Sponsor Patrocinador
19

 

 

Stakeholder Pessoas, grupos ou entidades com interesses, directos ou 

indirectos, num projecto ou numa organização
20

. 

 

Partes interessadas, todos os que sejam afectados ou afectem a 
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actividade de outrem (Chevalier, 2001), citado por (Carapeto & 

Fonseca, 2006, p. 161) 

Team worker Elemento da equipa com grande capacidade de colaboração e 

bom relacionamento dentro e fora da equipa
21

. 

Upgrade Actualização de um sistema ou de uma tecnologia de informação 

para a versão mais recente
22

.  

 

 

  

                                                      
21

 Harrap’s Shorter Dictionnaire Anglais-Français/Français-Anglais, 1996. 

22
 Harrap’s Shorter Dictionnaire Anglais-Français/Français-Anglais, 1996. 



 

IX 

 

IV - Resumo 

 

As organizações da Administração Pública enfrentam grandes desafios, com vista à 

concretização dos objectivos de uma Administração Pública electrónica mais competente, mais 

leve, mais eficiente e mais eficaz, nos serviços que presta ao cidadão e empresas. As 

mudanças que lhe são induzidas pelas políticas públicas em matéria de governo electrónico, 

obrigam a repensar a forma como se relacionam entre si, como desenvolvem os seus 

processos internos, com que pessoas e com que competências. 

 

A desmaterialização torna-se uma inevitabilidade e ganham relevo os projectos de 

implementação de soluções tecnológicas transversais de gestão documental, gestão de 

conteúdos e gestão de processos, bem como as questões relacionadas com o ciclo de vida dos 

documentos. A complexidade destes projectos requer um planeamento e uma gestão de 

projecto muito exigentes, de modo a que a organização cumpra os objectivos a que se propôs. 

 

Tratando-se de projectos transformacionais, assumem grande relevo os aspectos relacionados 

com as pessoas e a forma como estas são envolvidas no processo de mudança, de modo a 

que se comprometam com o objectivo comum, que o projecto visa atingir. A formação, o 

desenvolvimento e emergência de novas competências facilitam a mudança e contribuem para 

a aprendizagem individual e colectiva.  

 

 

 

Palavras-chave: 

 

Administração Pública electrónica 

Governo electrónico 

Desmaterialização 

Interoperabilidade 

Planeamento e gestão de projecto 

Gestão da mudança 
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V – Abstract 

 

Public sector entities face huge challenges, with a view to meet the objectives of a more 

competent, softer, effective and efficient Public Administration, regarding its services to citizens 

and firms  

 

The change resulting from public policies in the framework of e-gov, oblige to rethink the way 

organizations interact with one another, the way they perform their processes, with whom and 

with what kind of competencies.  

 

Dematerialization became inevitable and the implementation of transversal document, content 

and process management systems gain relevance as well as all the issues related to the 

document lifecycle. The complexity of these projects requires a very strict project planning and 

management, in order to help the organization to fulfill the established objectives.  

 

Assuming that these projects transform the organization, all the matters related to the people 

become a key aspect to manage. The way people is involved in the change process is decisive 

to their commitment with the common objective that the project aims to attain. Professional 

training, as well as the development and emergence of new competencies make the change 

easier and contribute to individual and collective learning. 
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Change management 
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Capítulo 1. Introdução 

 

 

« En voulant décréter le changement, 

L’immobilisme s’est mis en marche 

Et je ne sais plus comment l’arrêter » 

 

Edgar Faure 

 

 

 

A presente investigação incide sobre o desenvolvimento de projectos de implementação de 

soluções tecnológicas de desmaterialização de documentos, conteúdos e processos, numa 

abordagem integrada de gestão documental, arquivo digital e gestão dos processos de suporte 

à actividade operacional de um organismo da Administração Central do Estado. A preocupação 

central foi a de, através da pesquisa bibliográfica e da análise documental, identificar os 

factores críticos de sucesso de um projecto de transformação organizacional. 

 

A esta análise não é alheio o conhecimento adquirido pela investigadora ao longo de mais de 

dez anos como responsável por projectos de natureza idêntica, num organismo da 

Administração Pública. 

 

Para a análise dos elementos determinantes da eficácia de projectos de mudança, 

seleccionaram-se dois: Um ERP (Enterprise Resouce Planning) – gestão de recursos 

humanos, administração financeira e patrimonial, aquisições e gestão de stocks - e um ECM 

(Entreprise Content Management) – gestão integrada de documentos, conteúdos, processos e 

arquivo digital. 

 

O primeiro pode ser tido como um caso de sucesso, ao corresponder aos objectivos e 

expectativas pré-definidos; o segundo obteve resultados aquém do esperado. A comparação 

de ambos possibilita a identificação dos aspectos que poderão ter condicionado a prossecução 

dos objectivos. 

  

Para além de compreender melhor as várias forças em jogo e de que forma elas contribuíram 

para o sucesso limitado, considerámos relevante fazer um enquadramento teórico na 

Administração Pública tradicional, no contexto do New Public Management, até à 

Administração Pública electrónica, sem esquecer a análise de aspectos teóricos relacionados 

com a cultura, o poder e a mudança nas organizações.  

 

 



 

2 

 

Tínhamos como finalidade encontrar resposta para três perguntas de partida: 

 

1. Quais os factores críticos para a gestão de um projecto de desmaterialização? 

2. Que aspectos deverão ser acautelados para facilitar o processo de mudança 

organizacional? 

3. Como proceder ao alargamento eficaz de um projecto de desmaterialização? 

 

Pretendíamos que esta investigação nos ajudasse a desenvolver mecanismos úteis para a 

condução de projectos de desmaterialização na Administração Pública, de modo a contribuir 

para o sucesso destes. 

 

A metodologia seguida consistiu na análise documental e pesquisa bibliográfica em livros, 

artigos de publicações periódicas, em legislação, em sítios Internet e ainda em documentação 

institucional. Foi igualmente tida em conta a documentação dos dois projectos atrás referidos, 

produzida pelas empresas de consultoria em tecnologias e sistemas de informação envolvidas. 

Esta documentação, aliada ao conhecimento empírico da autora, foi especialmente útil para a 

construção do capítulo 3, dedicado aos aspectos práticos que consideramos serem relevantes 

no desenvolvimento de um projecto de desmaterialização na Administração Pública.  

 

O modelo de análise consistiu numa abordagem empírica, de natureza qualitativa que, para 

além de uma descrição das variáveis contempladas em processos de mudança visa a sua 

compreensão e explanação. 

 

Podemos afirmar que se tratou de uma observação participante despercebida pelos 

observados (Carmo & Ferreira, 2008, pp. 120-121), ao longo de um ano de participação no 

processo de alargamento de um projecto de desmaterialização às várias unidades de um 

organismo da Administração Pública, na área da justiça, em que foi possível observar as 

atitudes dos vários destinatários, face à mudança. 

 

A pesquisa bibliográfica foi essencial para melhor compreensão dos comportamentos e 

atitudes dos vários grupos de destinatários e para melhor entendimento dos factores de 

insucesso. A partir desse conhecimento, foi possível, em alguns casos, reajustar a estratégia 

de gestão da mudança. 

 

Pareceu-nos particularmente útil compreender, na literatura, alguns dos fundamentos que 

orientam as metodologias de condução de projectos de governo electrónico, ou de 

Administração Pública electrónica. Dois conceitos que utilizamos ao longo do trabalho, para 

nos referirmos à utilização das tecnologias da informação e da comunicação no suporte aos 

processos da Administração Pública. Esta semântica envolve múltiplas dimensões de um 
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organismo, desde a tecnologia, a cultura da organização, as pessoas, passando pela 

transformação do modo como desempenham as suas funções e pela mudança do 

relacionamento entre si e com o cidadão, na prestação do serviço público. Foram essas 

múltiplas dimensões que procurámos analisar, numa tentativa de sistematizar conhecimento e 

produzir orientações úteis para futuros projectos 

 

A seguir ao segundo capítulo, dedicado ao enquadramento teórico, percorremos, no terceiro 

capítulo, as acções que nos parecem mais relevantes, desde a identificação do projecto, 

passando pelo planeamento estratégico, para nos focarmos em seguida nas fases que se 

inserem no contexto da implementação de um projecto.  

 

Dedicámos o quarto capítulo às novas competências que os autores consultados referem como 

necessárias nos serviços públicos, no actual enquadramento da Administração Pública 

electrónica.  

 

O quinto capítulo contém uma lista com algumas recomendações, que resultaram do 

conhecimento empírico da investigadora, aliado às melhores práticas das consultoras 

internacionais em matéria de implementação de projectos que ditam transformações 

organizacionais relevantes. 

 

No sexto capítulo apresentamos as conclusões a que foi possível chegar no final da 

investigação e damos conta dos mecanismos que desenvolvemos, sob a forma de checklists, 

que nos parecem úteis para aumentar as hipóteses de sucesso em projectos 

transformacionais, de grande complexidade, na Administração Pública. 

 

 

Capítulo 2.  Enquadramento Teórico  

 

2.1. New Public Management 

 

O conceito de New Public Management surge em Portugal, em meados da década de oitenta 

(Rocha J. A., 2009, pp. 51-69), como reacção à ineficiência que os seus defensores 

consideram que caracterizou a Administração Pública ao longo dos anos. Assenta no 

pressuposto de que tudo o que é público, ao ser ineficiente, sai mais caro ao cidadão do que se 

fosse prestado pelo sector privado (Rocha J. A., 2001).  

 

Em termos gerais, trata-se de uma corrente de pensamento que considera que a gestão 

pública deve importar os modelos da gestão privada, de modo a reduzir custos, aumentar a 

produtividade, o desempenho, a transparência das decisões e a tornar-se mais eficiente e 
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eficaz. Como tal, promove reformas que reduzam o peso do Estado, aumentem a participação 

do sector privado na prestação de serviços com maior qualidade e reduzam a despesa pública. 

Assume papel preponderante a preocupação com a gestão da coisa pública.   

 

Para Hood (1991, pp. 3-19), New Public Management é a designação atribuída a um conjunto 

de doutrinas globalmente semelhantes, que dominaram a agenda da reforma burocrática em 

muitos países da OCDE desde o final dos anos 70 (Carvalho, 2001, p. 46). Hood caracterizou o 

New Public Management da seguinte forma: Gestão profissional actuante; padrões e medidas 

de desempenho explícitos; maior ênfase no controlo de resultados; tendência para a 

desagregação de unidades; tendência para uma maior competição; ênfase nos estilos de 

gestão praticados no sector privado; maior ênfase na disciplina e parcimónia na utilização de 

recursos (Carvalho, 2001, p. 48). 

 

Mintzberg (2010, pp. 55-130) considera que existe uma diferença fundamental entre gestão 

pública e gestão empresarial. Os cidadãos não podem ser encarados como meros 

consumidores, ou clientes, e muitos dos problemas que existem na Administração Pública 

resultam da tentativa de imitação da gestão empresarial. Mintzberg afirma que não é possível 

transferir para a complexidade do sector público princípios de gestão empresarial, como a 

autonomização de actividades, a medição do desempenho através dos objectivos prosseguidos 

e assumindo que os gestores profissionalizados podem gerir de forma eficiente as 

organizações públicas, podendo ser responsabilizados pela sua performance. Também o 

cidadão não pode ser encarado como um cliente, dada a diferença das relações entre estes e a 

Administração Pública, em contextos muito diversificados.  

 

O New Public Management ganha maior expressão à medida que se desenvolvem as 

tecnologias da informação e da comunicação, que tornam possível atingir os objectivos de uma 

melhor gestão e de uma atitude inovadora em matéria de Administração Pública. É 

fundamental reduzir ou eliminar a burocracia, pôr o cidadão no centro das preocupações, dar 

competências aos funcionários públicos para obter resultados e regressar ao fundamental, que 

é uma melhor Administração por menos dinheiro (Carvalho, 2001, pp. 37-57). 

 

Rocha (2011, pp. 58-65) agrupa em três dimensões, o resultado da adopção do New Public 

Management: 1. Primazia do mercado – uma vez que tudo o que é público é ineficiente, 

qualquer reforma administrativa passa pela privatização do sector público; contudo, é preciso 

que haja uma mudança cultural e também administrativa de modo a, por um lado, convencer os 

cidadãos de que se tornaram consumidores de serviços públicos e, por outro, levar os 

funcionários públicos a interiorizar que se transformaram em vendedores de serviços, que se 

pretendem de elevada qualidade, a qual fica sujeita a avaliação; 2. Estruturas organizativas – 

novo modelo de gestão pública implica mudanças ao nível organizacional, substituindo o 
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modelo hierárquico weberiano por estruturas flexíveis, constituídas por unidades flexíveis – 

agências - que prestam serviços à Administração Pública; 3. Indicadores de performance – 

apesar de não ser viável sujeitar a Administração Pública às leis do mercado, é importante 

desenvolver uma cultura de responsabilização, de mediação e de avaliação de performance. 

 

Parece não existir um modelo perfeito de gestão pública, na medida em que a Administração 

Pública lida com todas as dimensões da vida humana, sendo a sua tarefa principal a de gerir 

conflitos e procurar consensos (Rocha J. A., 2009, pp. 184-186). É isto que a distingue do 

sector privado. Também Metcalfe (1993), citado por Rocha (2009, pp. 184-186) insiste na ideia 

de que a gestão pública deve deixar de imitar a gestão privada e procurar novos modelos de 

gestão das múltiplas facetas da Administração Pública, na medida em que a importação de 

modelos de gestão privada transformou a Administração Pública mas não se apresentou como 

uma solução. 

 

A transposição das boas regras de gestão do sector privado para o sector público sem se 

conhecerem as diferenças entre as duas realidades e, consequentemente sem serem 

acauteladas as especificidades do sector público veio a revelar-se negativo. Essas 

especificidades, conforme refere Pollitt (1993), citado por Elisabete Carvalho (2001, pp. 56-62), 

são: responsabilidade perante os representantes eleitos; múltiplos e conflituantes objectivos e 

prioridades; ausência ou raridade de organizações em competição; relação oferta/rendimento; 

processos orientados ao cidadão-cliente; gestão de pessoal e enquadramento legal. Nenhuma 

destas especificidades encontra paralelo no sector privado, pelo que a transposição se tornou 

nefasta à prossecução de uma boa gestão. 

 

A transposição dos princípios do New Public Management para a Administração Pública 

portuguesa levou a que ganhassem relevo os aspectos relacionados com uma melhor gestão 

de recursos humanos e financeiros, a transparência dos actos da Administração Pública, a 

importância do cidadão enquanto cliente e a qualidade do serviço que lhe é prestado. Tratou-se 

de transpor para a gestão pública conceitos da gestão privada, substituindo a administração da 

coisa pública pela gestão da coisa pública, assumindo que a gestão privada é mais eficiente 

que a gestão pública, que uma boa gestão é determinante para fazer face a uma enorme 

variedade de problemas económicos e sociais e que a gestão é um corpo distinto de 

conhecimentos universalmente aplicáveis (Carvalho, 2001, pp. 46-61). 

 

A adopção do novo modelo de gestão tornou-se evidente em Portugal, na década de noventa, 

pela orientação da Administração Pública para o mercado e para o cliente/cidadão. Em virtude 

desta orientação, a Administração Pública procurou ser mais flexível, quer ao nível 

organizacional, do pessoal, ou da administração financeira. Contudo, e contrariamente aos 

princípios da nova gestão pública, a Administração Pública politizou-se fortemente (Rocha, 
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1998), na medida em que os cargos de topo passaram a ser ocupados por políticos ou por 

pessoas ligadas ao poder político. O poder político passou a ter um domínio muito forte sobre 

os gestores de topo da Administração Pública, o que deita por terra qualquer tentativa de 

equiparar a gestão pública à gestão privada. Para além do mais, os funcionários públicos de 

carreira não foram envolvidos em nenhum processo de mudança. Pelo contrário, mantiveram 

um papel passivo, quase de meros observadores, ao longo dos anos. A gestão pública passa a 

estar, em larga medida, ligada aos ciclos eleitorais, enquanto a gestão privada tem o mercado 

como único foco. 

 

A Administração Pública tem-se transformado, pela adopção de tecnologias inovadoras, mas 

não se conhecem estudos que meçam o grau de transformação dos seus processos. Apesar 

da introdução dos conceitos do New Public Management, existem poucos dados disponíveis, 

que permitam analisar até que ponto os organismos estão a alterar os seus processos de 

negócio, à medida que vão introduzindo inovações tecnológicas. Por outro lado, mantêm 

estruturas hierárquicas rígidas, regidas por leis e normas, antagónicas dos princípios da 

reengenharia e desadequadas à flexibilidade que a inovação e a mudança requerem. As 

estruturas e relações hierárquicas não se reajustam perante a necessidade de existência de 

equipas multidisciplinares de projecto, sendo um factor de constrangimento na prossecução 

dos objectivos de uma Administração Pública electrónica, centrada nos processos e orientada 

para o Cidadão. O aumento da flexibilidade de gestão determina o aumento da capacidade de 

inovação (Rocha J. A., 2009). 

 

A reforma da Administração Pública, mais do que uma questão de mentalidades, é uma 

questão de processos e as mentalidades são também consequência dos processos 

(Mozzicafreddo & Gomes, 2011, pp. 2-4). É da alteração dos processos e, consequentemente 

dos procedimentos e dos comportamentos que pode resultar um novo modelo de gestão, que 

cumpra os objectivos de uma gestão mais racional, nomeadamente de recursos humanos, de 

competências, de sistemas e tecnologias de informação e de infra-estruturas. Também Pollitt e 

Bouckaert (2004) consideram que a reforma da gestão pública é um meio para atingir vários 

fins, nomeadamente uma maior poupança nos gastos públicos; a melhoria da qualidade dos 

serviços públicos; tornar as acções do governo mais eficientes e uma maior eficácia das 

políticas públicas implementadas. Em contrapartida, pode envolver também o reforço do 

controlo político sobre a burocracia, reduzindo-a, de forma a permitir a gestão, e pode envolver 

o aumento da transparência do governo para com os cidadãos, no que se refere à acção 

política no âmbito das políticas e dos programas. 

 

Em matéria de gestão de recursos humanos, o New Public Management define três objectivos 

fundamentais (Rocha J. A., 2001): remodelação do ambiente da função pública, que passa pela 

redução do poder dos funcionários públicos e redução do número de funcionários; reforma da 
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cultura organizacional, substituindo os valores do serviço público e interesse geral por 

preocupações com a eficiência e eficácia. Para além disso, introduzem-se alterações aos 

contratos de trabalho, tornando-os mais flexíveis e sem carácter definitivo; e reafirmação do 

controlo político sobre os funcionários. Os quadros de topo foram sendo politizados, na medida 

em que as nomeações passaram a ser feitas pelo poder político. Foram extintos os gabinetes 

de estudo e planeamento, tendo estes serviços passado para a esfera do outsourcing. Desta 

forma, foram sendo retirados poderes instalados nos funcionários públicos. 

 

As organizações já terão interiorizado a ideia de que, para cumprir os objectivos de uma melhor 

gestão, será necessário redesenhar os seus processos de negócio. Foi-se observando uma 

maior preocupação em optimizar processos e eliminar burocracias desnecessárias. Essa 

observação resulta de uma breve leitura de cadernos de encargos de projectos desenvolvidos 

na Administração Pública nos últimos 10 anos, bem como de programas de formação do 

Instituto Nacional de Administração (INA). 

 

A reengenharia apresenta-se como um meio indispensável para a transformação das 

organizações em contextos de mudança e um contributo decisivo para a obtenção de melhores 

resultados a todos os níveis de desempenho (Hammer & Champy, 2003). Sem repensar os 

processos, redefinindo-os e orientando-os para a obtenção de maior valor acrescentado, a 

tecnologia de pouco serve. As novas tecnologias a suportar processos antigos tornar-se-iam 

um perigo, pois permitiriam tomar más decisões de forma mais rápida (Hammer & Champy, 

2003).  

 

Na Administração Pública portuguesa, este conceito tem estado presente ao longo das duas 

últimas décadas, como resultado da introdução massiva das tecnologias de informação e 

comunicação. Contudo, a prática parece revelar que o perigo a que Hammer e Champy (2003) 

se referiam não era infundado, pois existem casos de projectos em que a inovação parece ter 

ficado pela introdução da tecnologia, sem alterações significativas ao nível dos processos.  

 

Para João Bilhim o problema “parece estar no facto de se desenhar o governo electrónico de 

acordo com os processos da administração tradicional, …” (Bilhim & Neves, 2007, pp 369-388). 

 

A eficiência, eficácia e vantagem competitiva tardam em revelar-se na Administração Pública 

(Rocha J. A., 2009). “A reengenharia é uma filosofia de gestão, que procura alterar os 

processos em ordem a aumentar a eficiência, eficácia e capacidade competitiva; implica 

mudanças de estrutura organizativa, na cultura e nos sistemas de gestão” (Rocha J. A., 2009, 

p. 58). 
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O PRACE - Programa de Reestruturação da Administração Central do Estado
23

foi um exemplo 

de chamada de atenção para a necessidade de uma reengenharia ao nível das funções e 

estruturas da Administração Pública. Decorridos sete anos sobre a sua elaboração, não se 

conhece o impacto da sua aplicação, nem em que medida os objectivos foram alcançados.  

 

O PREMAC
24

 vem reforçar os princípios que estiveram na origem do PRACE, bem como de 

outras iniciativas desenvolvidas anteriormente, sublinhando a urgência de “reduzir custos e 

procurar modelos mais eficientes de funcionamento…”, com vista à “adopção de estruturas 

orgânicas, processos e práticas que maximizem a captação de benefícios resultantes da 

evolução tecnológica e organizativa, com o objectivo de cumprir a sua missão: criar valor para 

a sociedade utilizando os recursos públicos da forma mais eficiente possível” (Rosalino, 2011). 

 

Está em curso o Levantamento de Processos da Administração Central do Estado, que 

constitui um passo importante, de alto nível, capaz de dar uma visão das funções e subfunções 

do Estado. Poderá ser um instrumento fundamental para a reengenharia dos processos na 

Administração Pública. O resultado deste projecto será a Macroestrutura Funcional (MEF) do 

Estado, uma ferramenta fundamental para a interoperabilidade semântica na Administração 

Pública. 

 

 

2.2. Cultura, poder e mudança organizacional 

 

Uma organização, como referem Laudon and Laudon (2005), é uma entidade formal, criada de 

acordo com a lei, regulada por regras e procedimentos sujeitos à lei. Embora muito poderosa, 

esta definição é simplista, na medida em que deixa de parte os aspectos comportamentais que 

caracterizam e influenciam a organização (Laudon & Laudon, Jane, 2005)
25

. Procurando 

chegar a uma definição mais realista, estes autores afirmam que uma organização é um 

conjunto de direitos, privilégios, obrigações e responsabilidades, delicadamente balanceados 

entre o conflito e a resolução do conflito, durante um determinado período de tempo. Para 

Edgar Schein (1986), citado por João Bilhim (2008), a organização consiste na “coordenação 

racional de actividades de um certo número de pessoas, tendo em vista a realização de um 

objectivo ou intenção explícita e comum, através de uma divisão do trabalho e funções, de uma 

hierarquia de autoridade e de responsabilidade” (Bilhim J. , 2008, p. 22). 

 

                                                      
23

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 124/2005, de 4 de Agosto - Aprova o Programa de Reestruturação da 

Administração Central do Estado (PRACE). 
24

 PREMAC - Programa de Redução e Melhoria da Administração Central. 

25
 Versão on-line, obtida em 16 Dezembro de2011. 
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A cultura organizacional é uma força unificadora poderosa, que restringe o conflito e promove a 

compreensão mútua, a aceitação de procedimentos e a interiorização de práticas comuns 

(Laudon & Laudon, Jane, 2005). Quando todos partilham a mesma visão e os mesmos valores 

é mais fácil atingir consensos noutras matérias. Em contrapartida, a cultura organizacional 

revela-se um forte obstáculo à mudança, nomeadamente quando se está perante projectos que 

transformam a organização, nomeadamente pela adopção de novas tecnologias da informação 

e da comunicação. Qualquer mudança tecnológica que constitua uma ameaça aos valores 

culturais comummente aceites torna-se muito difícil de concretizar. No entanto, algumas 

organizações acabam por perceber que, para sobreviver, têm que inovar, têm que mudar, nem 

que seja pela introdução de uma nova tecnologia, mesmo que esta ponha em causa a cultura 

da organização. Nestes casos, são as tecnologias e os sistemas de informação que mudam a 

organização. A primeira grande mudança dá-se ao nível da própria estrutura hierárquica, na 

medida em que a introdução de sistemas de informação conduz ao achatamento da pirâmide 

hierárquica. As organizações tornam-se mais eficientes e mais ágeis, capazes de se adaptar 

rapidamente às mudanças que ocorrem no seu meio (Laudon & Laudon, Jane, 2005).  

 

A cultura da organização pode promover ou, pelo contrário, dificultar a mudança. Se, por um 

lado, pode constituir uma força de unificação, que restringe o conflito político e promove o 

consenso acerca dos processos e dos procedimentos, por outro pode revelar-se um poderoso 

bloqueio à mudança, sobretudo quando se trata de mudanças tecnológicas. Qualquer mudança 

tecnológica, que ponha em causa os aspectos culturais, aceites pela organização, pode 

enfrentar alguma resistência. A mudança tecnológica pode, contudo, assumir-se como a única 

forma de as organizações progredirem, provocando, ela própria, uma mudança ao nível da 

cultura organizacional (Laudon & Laudon, Jane, 2005).  

 

As organizações apresentam seis elementos de base, a que Mintzberg (2010) chama “forças”, 

as quais estão em comunicação constante: Vértice estratégico – gestores e líderes de topo, a 

quem cabe proporcionar as condições para que a organização possa atingir os seus objectivos; 

Linha hierárquica média – gestores intermédios, directores e chefias, a quem cabe a ligação 

entre o vértice estratégico e o centro operacional; Centro operacional – todos os operacionais 

que executam trabalhos de suporte na organização; Tecnoestrutura – analistas, engenheiros, 

contabilistas, funcionários responsáveis pelo planeamento e pela organização e métodos, 

responsáveis por introduzir sistemas de trabalho uniformes para toda a organização; Logística 

– pessoas a quem cabe assegurar serviços de apoio, assessoria jurídica, relações públicas, 

investigação; Ideologia – engloba os valores e as tradições, que distinguem as organizações e 

dão vida à estrutura organizacional (Mintzberg, 2010) A autoridade advém do posto ocupado 

na hierarquia da organização, sendo a autoridade um subconjunto do poder (Mintzberg, 2010, 

4ª ed., pp. 55-130).  
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Todos os indivíduos têm expectativas e ambições diferentes, que podem ser conflituantes entre 

si. Poderá revelar-se útil analisar as relações de poder e os conflitos de interesses, dentro das 

organizações, para se perceber até que ponto estes condicionam o sucesso dos projectos de 

inovação e mudança. 

 

M. Crozier e E. Friedberg (1977), pela sua observação das organizações enquanto sistemas 

políticos, introduziram os conceitos de actor social, de zonas de incerteza, de margem de 

liberdade e de jogos de poder, para caracterizar a problemática dos comportamentos dos 

indivíduos. Consideram que as organizações são palcos de interacções entre actores sociais, 

em que a estrutura fica condicionada pelas disputas de poder dentro das organizações. Os 

actores são desiguais perante as incertezas pertinentes do problema. Segundo estes teóricos, 

aqueles que, pela sua situação, recursos ou capacidades (que são sempre pessoais e sociais, 

pois não se podem conceber num campo não estruturado) são capazes de as controlar, 

utilizarão o poder para se imporem em relação aos outros e dominarão as incertezas dos 

actores que forem capazes de afirmar e impor o seu domínio das incertezas mais cruciais. As 

relações entre os actores e a relação destes com os problemas, logo com as zonas de 

incerteza, inserem-se sempre num campo de desigualdade, estruturado por relações de poder, 

que, no caso das organizações públicas, decorre, normalmente, da posição hierárquica 

 

Uma estrutura de acção colectiva, cheia de incertezas naturais inerentes aos problemas a 

resolver, é, naturalmente, um sistema de poder e cada actor só muda se conseguir aumentar o 

seu poder. Daí a afirmação de que os actores se movem por interesses individuais e não 

colectivos. Só quando os interesses individuais são coincidentes com um objectivo da 

organização é que este é atingido (Crozier & Friedberg, 1977, pp. 325-399).  

 

Nos processos de mudança, assumem particular importância os jogos de poder. Os actores 

sociais só aceitam a mudança se os jogos em que participam lhes permitirem atingir os 

objectivos individuais, que normalmente estão relacionados com o aumento de poder. Tudo o 

que possa atentar contra estes objectivos constituirá um factor de resistência à mudança. 

Tentarão orientar a mudança de forma a manter e, eventualmente, reforçar as zonas de 

incerteza que controlam. Toda a mudança representa um perigo, na medida em que põe em 

causa as regras do jogo em que o actor participa, as fontes de poder e a margem de liberdade, 

alterando ou fazendo desaparecer as zonas de incerteza que controlam. Crozier e Friedberg 

(1977) contrapõem as teorias de que a mudança falha devido à falta de comunicação, 

informação e envolvimento, na medida em que consideram que as forças em jogo são outras e 

que não se dominam pela comunicação.  

 

A implementação de um novo sistema, assente na desmaterialização de documentos, 

conteúdos e processos, altera a forma como todos os colaboradores desempenham as suas 
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funções. Trata-se de uma mudança planeada, profunda, do tipo transformacional, conforme 

refere J. Bilhim (2008). Segundo este autor, o processo de mudança comporta quatro fases: 

iniciação, incerteza, transformação e rotina. Kurt Lewin (Autissier, Vandangeon-Derumez, & 

Vas, 2010, pp. 113-120) fala em estádios idênticos para caracterizar o processo de mudança. 

Para este autor, a mudança parte de um determinado status quo, inicia um curva descendente, 

em que há uma fase de resistência, seguida de um caos, para depois iniciar uma curva 

ascendente de interiorização e adopção do novo status quo. Kurt Lewin introduziu a análise do 

campo de forças, dentro das organizações, analisando as forças propulsoras e as forças de 

resistência em qualquer situação de mudança. Segundo este autor, para que a mudança 

aconteça é necessário que as forças propulsoras tenham uma força superior às forças de 

resistência. Contudo, considera que é preferível diminuir as forças de resistência do que 

aumentar as forças propulsoras. Para conseguir este objectivo, sustenta que é mais fácil e 

mais eficaz alterar as normas que regem a conduta dos grupos do que pretender alterar a 

ligação destes às normas. 

 

A análise do campo de forças é uma ferramenta de apoio estratégico, potencialmente útil para 

identificar os aspectos da mudança que podem gerar resistências.  

 

Kurt Lewin (Autissier, Vandangeon-Derumez, & Vas, 2010) analisa a mudança como um 

processo com três fases: a fase do descongelamento das normas do grupo – quando se 

abandonam comportamentos e atitudes habituais e se admite que a situação não está bem e é 

preciso mudar; a fase de deslocação – que dá lugar à mudança, reduzindo as forças de 

resistência que representam a ligação às normas. Esta é uma fase de transição, em que se 

experimentam as novas práticas; e a fase do congelamento – em que se criam novamente as 

normas que permitem atingir um novo ponto de equilíbrio e evitar o retorno ao estado inicial, 

capaz de desestabilizar o novo campo de forças. Esta fase consiste na introdução e 

interiorização de novos hábitos de trabalho, de modo a que a mudança se torne permanente. 

Na mudança organizacional é preciso que todos os stakeholders compreendam os desafios 

que obrigam à mudança, que entendam porque é que a situação actual está desajustada e 

quais as consequências, caso não se mude (Lewin, 1951). 

 

Beckard e Harris (1987) defendem que a mudança ocorre quando o nível de insatisfação com o 

status quo, somado ao desejo de mudança e à exequibilidade da mesma é superior ao custo 

da mudança. Isto significa que, para que a mudança seja viável, é necessário que os 

intervenientes estejam suficientemente insatisfeitos, ansiosos por alcançar o resultado final que 

a mudança propõe e convencidos de que a mudança é viável. De outro modo, o custo da 

mudança será muito elevado e os intervenientes irão resistir (Beckhard & Harris, 1987).  
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Robert Quinn (1996) considera que a mudança transformacional requer uma nova forma de 

pensar, estar e sentir, isto é, exige uma nova cultura. Ora, quando estamos em organizações 

da Administração Pública, fortemente hierarquizadas e legalistas, a cultura não muda de um 

momento para o outro, muito menos pela adopção de um novo sistema tecnológico, apesar das 

alterações profundas no quotidiano dos colaboradores. A consciência de que as pessoas são o 

elemento chave em qualquer processo de mudança tem levado muitos estudiosos a analisar 

comportamentos e a definir linhas de orientação para líderes e equipas de projecto, com vista a 

perceber a génese das resistências e a forma de as ultrapassar, com a consciência de que, à 

partida, ninguém gosta de mudar. 

 

Peter Drucker (1997) afirmava que não se pode gerir a mudança, só se pode antecipá-la ou 

liderá-la. 

 

De acordo com Nadler (1995), um projecto de governo electrónico envolve uma mudança por 

antecipação, quando é inovador em alguma das suas componentes. Nadler reconhece oito 

princípios num processo de mudança, que um líder deve ter em conta:  

 Gestão da dor;  

 Centralidade da mudança;  

 Princípio dos três temas - há sempre três razões para mudar;  

 Liderança;  

 A liderança não é suficiente - para além dos líderes, é necessário criar equipas de 

trabalho que ajudem a concretizar a mudança;  

 Implica esforço - vale a pena assumir e comunicar que envolve esforço; 

 Demora tempo - é preciso preparar os intervenientes para o facto de a mudança não se 

fazer de um dia para o outro;  

 Pensamento sistémico – é preciso ajustar a infra-estrutura, de modo a relacionar o 

novo sistema com os demais sistemas existentes na organização. 

 

John Kotter (1997 e 1998) representa um importante contributo para a definição de uma 

estratégia possível para gerir a mudança ao preconizar as oito etapas de um processo de 

mudança:  

 Criar um sentimento de urgência;  

 Criar uma poderosa coligação de liderança;  

 Criar uma visão;  

 Comunicar essa visão;  

 Dar poder para implementar a visão;  

 Planear e implementar mudanças de curto prazo;  
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 Consolidar melhorias e produzir mais mudanças; Institucionalizar as novas 

abordagens.  

 

Kotter e Rathgeber (2001) defendem que a comunicação é o segredo para gerir a mudança 

com eficácia (Kotter & Rathgeber, 2011).  

 

2.3. Administração Pública electrónica 

 

A Administração Pública portuguesa foi assimilando os princípios da inovação e do 

conhecimento, procurando alterar os seus métodos de trabalho e a forma como se relaciona 

com o cidadão. Utilizando a Internet, começou pela criação de sítios Web institucionais, para 

divulgação de informação de interesse para o cidadão (Oliveira, Santos, & Amaral, 2003). Em 

seguida, foi aumentando o nível de sofisticação desses canais até disponibilizar serviços 

totalmente on-line, mediante mecanismos de autenticação forte, através do Cartão de Cidadão.  

 

A evolução da era digital tem levado a Administração Pública a enfrentar desafios cada vez 

maiores, mas ao mesmo tempo mais complexos. Basta reflectir um pouco sobre a Web 2.0, 

sob o ponto de vista dos benefícios, para nos darmos conta de que há um caminho a percorrer, 

de modo a que as entidades públicas possam aproveitar tais benefícios. Contudo, convém não 

ignorar os problemas que resultam do mau uso da Web 2.0, pois o crime praticado com recurso 

à Internet é hoje uma preocupação constante e uma prioridade para as entidades responsáveis 

pela aplicação da lei. As questões de segurança assumem uma importância vital, numa era em 

que a criminalidade informática dispara com maior rapidez e eficácia do que a capacidade que 

os organismos terão para se antecipar ou lidar com ela. Este é um enorme desafio que as 

entidades de aplicação da lei de todo o mundo enfrentam.  

 

Christopher Pollitt, num estudo que apresentou em Brasília, subordinado ao tema “A Nova 

Estrutura da Gestão Pública no Século. 21” (Pollitt C. , 2010, pp. 117-124) sublinha a 

importância da gestão das novas tecnologias, dado o impacto profundo na forma de 

funcionamento da Administração Pública, destacando as transformações que foram 

observadas nos últimos 15 anos, ao nível do trabalho policial. É hoje muito mais fácil encontrar 

criminosos e levá-los a julgamento do que há uma década atrás, devido à utilização cada vez 

mais intensiva de tecnologias de informação e comunicação. Este é apenas um exemplo de 

como as tecnologias operam transformações profundas, que nem sempre são directamente 

observáveis e que vão para além da prestação de serviços públicos on-line. A Web 2.0 assume 

uma importância vital, quer ao nível da forma como os criminosos se relacionam, quer ao nível 

dos mecanismos de que as autoridades dispõem para recolher prova e levá-la a tribunal.  

 



 

14 

 

A Internet está em todas as dimensões da vida das pessoas, quer enquanto profissionais do 

serviço público ou privado, quer enquanto cidadãos, levantando questões, cada vez mais 

complexas, de privacidade e confidencialidade 

 

Assiste-se a um aumento rápido e progressivo de actividade económica, social e política na 

Internet, em que os mercados financeiros, a actividade governamental e os serviços públicos 

se cruzam com a vida social e com o mundo do crime (Margetts, 2009, pp. 1-21). Os grandes 

desafios que se colocam às políticas públicas, desde as mudanças climáticas, à saúde, à 

educação e à investigação e combate ao crime passam, inevitavelmente, pelo uso de 

tecnologias inovadoras que envolvem o uso da Internet. Ao nível da investigação criminal, tanto 

no que se refere à investigação de crimes praticados com recurso à Internet, como pornografia 

infantil, fraude, branqueamento de capitais, terrorismo, tráfico de pessoas, tráfico de 

estupefacientes e outros, como enquanto ferramentas de suporte à actividade investigatória, a 

inovação tecnológica assente na Web induz mudanças e benefícios, que ainda estão longe de 

serem medidos. Os meios de que as polícias dispõem para investigar, com recurso à Internet, 

são bastante mais poderosos e eficazes, ao tirar partido da tecnologia para analisar e 

relacionar informação sobre pessoas, objectos, locais e eventos. 

 

A dinâmica da nova Administração Pública, a designada AP 2.0, ou pós-burocrática, passou a 

depender de uma visão sistémica, em que redes se interligam a outras redes e dentro de 

outras redes, num universo de potencialidades e sinergias que, cada vez mais, importa usar e 

potenciar. As redes sociais, transportadas para o mundo virtual, assumem um papel 

determinante nas relações entre os indivíduos, nas relações inter e intraorganizações e alteram 

o modelo de gestão da Administração Pública (Lopes, Cunha, 2009). A utilização massiva de 

tecnologias da informação e da comunicação e a sua permanente evolução ditam uma nova 

forma de gerir a coisa pública e um novo modelo de articulação e funcionamento, orientado por 

processos e com o objectivo final de prestar um serviço de qualidade ao cidadão. Do ponto de 

vista organizacional, afigura-se como a melhor forma de responder com eficácia à celeridade 

da acção, ao controlo, à melhoria dos processos internos de decisão e de gestão de recursos 

humanos e financeiros, aquisições, contratos, bem como à acção de administração da justiça, 

potenciando a eficácia, desde a investigação criminal até à condenação em tribunal. Acresce a 

estes aspectos, a valorização do capital intelectual, nomeadamente através de uma melhor 

gestão de recursos humanos, para aumentar a cadeia de valor organizacional e diferenciar as 

organizações pela excelência. Muito embora o foco da inovação e da transformação da 

Administração Pública seja a melhoria dos processos, o aspecto humano é essencial para o 

sucesso de qualquer projecto. Drucker (Cardoso & Rodrigues, 2006, p. 50) afirmava que “a 

gestão se refere a pessoas e que a melhor forma de aumentar a produtividade está em gerir 

melhor as pessoas”. Drucker, referindo-se aos princípios da boa gestão, sustentava que a 

gestão das organizações se baseava na confiança: “A gestão é alimentar esse activo imaterial 
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– a confiança” (Cardoso & Rodrigues, 2006, pp. 38-62). Na Administração Pública, a evolução 

que tem vindo a registar-se ao longo das últimas décadas conduz-nos a um aspecto essencial, 

que é o de uma melhor gestão, que, por sua vez, as tecnologias de informação e comunicação 

têm vindo a facilitar e a dar-lhe múltiplas dimensões, capazes de gerar benefício. 

 

A Internet é um motor essencial de inovação, que coloca em evidência a necessidade de 

mudar o modelo de governação, de organização e de gestão na Administração Pública. As 

relações sociais são um elemento essencial para o funcionamento da organização e para a 

gestão em rede.  

 

Sorensen e Torfing (2009) consideram essencial que os políticos e os gestores públicos sejam 

capazes de tirar partido das potencialidades oferecidas pelas redes, estabelecendo parcerias 

estratégicas e redes interorganizacionais, como meio para se atingir uma governação mais 

proactiva, mais flexível e mais eficiente. Conforme definem aqueles dois autores, uma rede de 

governação é uma articulação estável de actores interdependentes, mas autónomos, do 

Estado, dos mercados e da sociedade civil, que interagem através de negociações, entre 

conflitos, que ocorrem dentro de um quadro institucionalizado de regras, normas, conhecimento 

partilhado e imaginários sociais; facilita a acção política auto-regulada, na sombra da hierarquia 

e contribui para a geração do “valor público” num sentido amplo de definição de problemas, 

visões, ideias, planos e regulamentações concretas, que são relevantes para segmentos 

importantes da população (Sorensen & Torfing, 2009, pp. 234-258). 

 

A utilização e gestão eficiente da rede de governação poderá permitir obter vantagens, quer 

para a sociedade civil, quer ao nível da redução dos custos de funcionamento da máquina do 

Estado, sem esquecer as componentes importantes de formação, aprendizagem, participação 

em seminários e conferências, em que novos modelos de participação são postos em prática. 

O grande desafio estará na correcta utilização e na boa gestão das infra-estruturas 

tecnológicas, bem como na forma como estas servem as funções, processos e actividades do 

Estado, da Administração Pública e das organizações, para além das necessidades do 

cidadão. As tecnologias da informação e da comunicação, por si só, não são capazes de atingir 

nenhum dos objectivos do governo electrónico (Alves & Moreira, 2004, pp. 5-49). 

 

A Internet assume um papel fundamental no desenvolvimento económico e social dos povos, 

impondo uma discussão permanente sobre novas estruturas de governação. Os desafios que 

se colocam com a utilização de ferramentas digitais e os acordos que é necessário celebrar, 

quer ao nível organizacional, quer à escala nacional, europeia e mundial, influenciará a forma 

como a Administração Pública funcionará no futuro imediato e no médio prazo (Fountain, 2001, 

pp. 3-13). O governo electrónico, definido como a utilização massiva das tecnologias da 

informação e da comunicação pelo sector público, de modo a aumentar a eficiência e eficácia 
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internas e a prestar melhores serviços ao cidadão (Heeks, 2006), deverá contribuir para uma 

Administração Pública mais transparente, menos burocrática, mais simples, mais eficiente e 

menos onerosa. O conceito de governo electrónico engloba o recurso às TIC para a obtenção 

de ganhos de eficiência e eficácia nos vários níveis do Estado e da Administração Pública, quer 

no plano das relações internas (G2G), quer no das relações externas (G2B e G2C), assim 

como o modo de facultar serviços públicos menos burocratizados e mais centrados nos 

cidadãos através da modernização das estruturas de governação (Alves & Moreira, 2004, pp. 

5-49).  

 

Seria interessante definir um modelo de quantificação da redução de custos que o governo 

electrónico, ou a Administração Pública electrónica possibilitam. Contudo, não se afigura fácil 

definir um modelo de análise de redução de custos, pois quando falamos de governo 

electrónico falamos não só de tecnologia e de infra-estruturas, mas, implicitamente, de uma 

dimensão que não é fácil determinar e cuja tentativa se pode revelar mesmo perigosa, 

conforme Pollitt sustenta (2010, pp. 117-124), quando se refere à medição do desempenho. 

Trata-se da análise custo-benefício ao nível dos intangíveis. Também não se conhece uma 

fórmula justa e razoável de quantificar a percepção que o cidadão tem do serviço que lhe é 

prestado. Se falarmos nos cuidados de saúde, na educação, na segurança e na investigação 

do crime é difícil abstrairmo-nos dos custos, o que pode ser pernicioso em termos de definição 

de políticas públicas. Coloca-se mais uma vez a questão do valor que o governo electrónico 

representa. 

 

Se atendermos apenas aos processos electrónicos, o governo electrónico pressupõe um 

volume de transacções tão elevado que é fácil determinar as enormes poupanças envolvidas 

(Fountain, 2001, pp. 3-13). 

 

A cobrança de impostos on-line, as aquisições por via electrónica, os pagamentos de serviços 

e a obtenção de documentos oficiais, por exemplo, bem como o impulso ao nível das empresas 

fornecedoras e implementadoras de tecnologias e sistemas de informação, parecem ser 

demonstrativos do valor e do lucro que o governo electrónico poderá representar. 

 

O valor do governo electrónico (Flak, Dertz, & Jansen, 2009, pp. 220-226) vai muito para além 

do retorno do investimento dos projectos, das poupanças que gera e do aumento da receita, no 

caso da cobrança de impostos. Algumas das razões que têm levado os governos a afectar 

orçamentos significativos aos projectos desta natureza têm a ver com o aumento da eficiência 

dos processos internos das organizações, o reforço da democracia, uma maior abertura e 

transparência das acções dos governos e da Administração Pública, bem como a 

disponibilização de melhores serviços ao cidadão.  
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Em Portugal, o Livro Verde para a Sociedade da Informação
26

 constitui um marco importante 

na forma de encarar a Administração Pública, o serviço público, o funcionário público e o 

cidadão. Da mesma forma que a sociedade em geral, o serviço público passa a assentar na 

informação e no conhecimento, apostando no uso das tecnologias da informação e da 

comunicação como factor de inovação e desenvolvimento. Esta viragem tende a levar a 

repensar o papel do Estado, os processos das organizações, os serviços que são prestados ao 

cidadão, a forma como esses serviços são prestados, a estrutura organizacional, bem como os 

perfis e as competências necessárias à prossecução do serviço público. Sem uma nova 

concepção de Estado e de Administração Pública, que englobe estas dimensões, continuará a 

ser difícil a concretização do governo electrónico e o sucesso dos projectos (Missão para a 

Sociedade da Informação, 1997).  

 

No documento acima referido sobressai a noção de que é necessário abrir a Administração 

Pública ao cidadão, sem esquecer os cidadãos com necessidades especiais. O Livro Verde 

para a Sociedade da Informação marca definitivamente o caminho no sentido da Sociedade da 

Informação e do Conhecimento para todos, na utilização massiva das Tecnologias de 

Informação e Comunicação, do governo electrónico, da banda larga e da assinatura digital, 

cujos princípios viriam a conhecer impactos de maior envergadura, ao nível da Administração 

Pública, a partir de 2005, com o Plano Tecnológico.  

 

O Plano Tecnológico
27

 “é uma agenda de mudança para a sociedade portuguesa, que visa 

mobilizar as empresas, as famílias e as instituições para que, com o esforço conjugado de 

todos, possam ser vencidos os desafios de modernização que Portugal enfrenta”. O Plano 

Tecnológico assenta em três eixos estratégicos: Conhecimento, Tecnologia e Inovação e. 

constitui o pilar para o Crescimento e a Competitividade do Programa Nacional de Acção para 

o Crescimento e o Emprego, que traduz a aplicação em Portugal das prioridades da Estratégia 

de Lisboa. No que diz respeito à Justiça, incluiu uma medida concreta referente à 

“Desmaterialização de Processos na Justiça” e à criação de 14 serviços on-line, como a 

“Empresa na Hora” e a “Certidão Permanente”, entre outros.  

 

O Plano Tecnológico aposta na utilização massiva das TIC, como meio para operacionalizar a 

Administração Pública electrónica, aproximando o Estado do cidadão, através da 

disponibilização de serviços on-line, que evitem deslocações desnecessárias. As organizações 

foram tentando seguir as políticas públicas estabelecidas pelos governos, disponibilizando 

informação nos seus Sítios Web, bem como funcionalidades on-line, como a queixa 

                                                      
26

 Disponível em www.posc.mctes.pt, acedido em 12 de Abril de 2012. 
27

 Disponível em www.planotecnologico.pt, acedido em 12 de Abril de 2012. 
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electrónica
28

, suportada por mecanismos de assinatura digital, nomeadamente pela assinatura 

electrónica contida no Cartão de Cidadão. 

 

Os sucessivos programas Simplex desde 2006
29

 têm prosseguido um percurso de inovação e 

simplificação, que tem vindo a alterar a forma como o Estado se relaciona com o cidadão e as 

empresas, implementando medidas destinadas a facilitar a vida dos cidadãos e empresas e a 

transformar a sociedade portuguesa numa sociedade mais informada, mais competente, mais 

competitiva, menos burocrática e mais digital. 

 

A União Europeia, através da Estratégia Europe 2020
30

, estabelece três vectores 

fundamentais, um dos quais é o crescimento inteligente, visando promover o conhecimento, a 

inovação, a educação e a sociedade digital. É neste contexto que se espera que as 

organizações procurem exercer a sua missão, quer internamente quer no serviço que prestam 

ao cidadão. 

 

A Agenda Digital para a Europa 2010-2020
31

 estabelece um conjunto de acções a desenvolver 

no período 2010-2020, a saber: mercado único digital dinâmico; interoperabilidade de normas; 

confiança e segurança; acesso rápido e ultra-rápido à Internet; investigação e inovação; 

melhorar a literacia digital, as qualificações nesse domínio e a inclusão na sociedade digital; 

benefícios proporcionados pelas tecnologias da informação e da comunicação (TIC) à 

sociedade, na UE e aspectos internacionais da Agenda Digital. A utilização das tecnologias da 

informação e da comunicação (TIC), em toda a sua abrangência, apresenta-se como um motor 

do crescimento económico e, nessa medida, a União Europeia define metas e acções que, 

faseadamente, possam conduzir a Europa para um patamar de crescimento, que se espera 

possível através de uma sociedade verdadeiramente digital. 

 

A visão europeia em matéria de e-government, expressa na Declaração Ministerial assinada 

em Malmö, Suécia, em Novembro de 2009, retoma as declarações efectuadas no âmbito das 

presidências anteriores, o caminho que tem sido seguido ao nível da União Europeia e dos 

Estados-membros e estabelece a visão europeia, bem como objectivos intercalares a atingir 

até 2015 (UE P. S., 2009). Reforça a visão de que os governos europeus devem ser abertos, 

flexíveis e colaborativos nas suas relações com os cidadãos e as empresas e devem usar os 

mecanismos de governo electrónico para aumentar a eficiência e eficácia e melhorar o serviço 

público (Schindler, Botterman, & Fisher, 2010). Daqui decorrem objectivos ambiciosos a atingir, 

nos quais se poderão enquadrar algumas das acções que estão em curso em Portugal, 

                                                      
28

 Acessível em www.pj.pt, “Apresentar queixa”. 

29
 Acessível em www.ama.pt 

30
 Acessível em www.ec.europa.eu 

31
 Acessível em www.ec.europa.eu/information_society/digitalagenda 
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nomeadamente as que foram recentemente expressas na Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 12/2012. 

 

Nesta Declaração, a Presidência sueca convida a Comissão Europeia a desenvolver as acções 

necessárias ao cumprimento das medidas expressas nos instrumentos europeus em matéria 

de e-government, nomeadamente: optimizar a utilização dos recursos e instrumentos 

disponíveis; coordenar projectos em curso ou a desenvolver em matéria de governo electrónico 

europeu; realizar estudos com vista à identificação de serviços públicos transfronteiriços já 

existentes ou necessários; identificar lacunas na interoperabilidade transfronteiriça e 

reconhecimento mútuo de identidades (identidade electrónica, assinatura digital, documentos 

electrónicos, etc…; continuar a apoiar os esforços dos Estados-membros com vista a uma 

administração mais aberta, mais flexível e mais colaborativa; e continuar a apoiar a partilha de 

experiências e boas práticas na administração pública e entre a administração pública e o 

sector privado, bem como entre aquela e a sociedade civil (UE P. S., 2009, págs 5 e 6).  

 

A visão e os objectivos intercalares expressos na Declaração de Malmö deram origem ao 

Plano de Acção para o Governo Electrónico 2015, que determina as prioridades dos Estados-

membros em matéria de políticas públicas neste período (Schindler, Botterman, & Fisher, 2010, 

pp. 1-18)
32

. 

 

Ao nível nacional, daria destaque a algumas acções que têm vindo a ganhar relevo e que têm 

enquadramento na visão da União Europeia para os próximos anos: a adopção de normas 

abertas nos sistemas informáticos do Estado
33

 e o Plano global de racionalização e redução 

dos custos da Administração Pública com a gestão e utilização das tecnologias de informação 

e comunicação (TIC), 
34

, elaborado pelo Grupo de Projecto para as Tecnologias de Informação 

e Comunicação (GPTIC)
35

 (GPTIC, 2011). O referido Plano encontra-se organizado em torno 

de cinco grandes eixos de actuação: (i) a melhoria dos mecanismos de governabilidade, (ii) a 

redução de custos, (iii) a utilização das TIC para potenciar a mudança e a modernização 

administrativa (iv) a implementação de soluções TIC comuns, e (v) o estímulo ao crescimento 

económico. 

 

Operacionalizando estes objectivos, poderemos estar perante uma grande mudança na 

Administração Pública portuguesa, que poderá resultar numa Administração Pública mais 

                                                      

32
 Disponível em www.ec.europa-eu/information_society, acedido em 22 Novembro 2011. 

33
 Lei n.º 36/2011, de 21 de Junho 

34
 Resolução do Conselho de Ministros n.º 12/2012, de 7 de Fevereiro 

35
 Criado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 46/2011, de 14 de Novembro 
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eficiente, mais eficaz, menos onerosa para o cidadão e que, ao mesmo tempo, seja um motor 

do desenvolvimento económico, da competitividade e do emprego em Portugal. 

 

2.3.1. Serviços partilhados 

 

O conceito de serviços partilhados na Administração Pública conheceu grande relevância em 

Portugal sobretudo a partir de 2000, com a criação do INFOCID - O Serviço Público Directo. 

Através do INFOCID a Administração Pública passou a disponibilizar, por via electrónica “um 

conjunto diversificado de serviços produzidos pelos diferentes serviços da Administração 

Pública, com prioridade para aqueles com maior procura por parte dos cidadãos e dos agentes 

económicos”
36

. 

 

Trata-se, uma vez mais, de transpor para a Administração Pública a prática que existe nas 

grandes empresas do sector privado e que consiste na gestão centralizada de pessoas, 

processos, tecnologias e sistemas de informação.  

 

Criada pelo Dec. Lei n.º 25/2007, a GeRAP - Empresa de Gestão Partilhada de Recursos da 

Administração Pública - tem como objecto “A prestação de serviços de suporte à Administração 

Pública, os quais recebem a designação de serviços partilhados …”. Este conceito havia sido 

recomendado pelo PRACE, em 2005, com o fim último da redução de estruturas e processos, 

resultando em economias de escala assinaláveis.  

 

Afigura-se essencial que a inclusão de organizações na rede de serviços partilhados tenha em 

mente as preocupações comuns aos projectos de governo electrónico, nomeadamente no que 

se refere às metodologias de implementação nos serviços aderentes, à gestão da mudança e à 

sustentabilidade do novo sistema alargado de tratamento e processamento da informação. 

Como refere Monteiro (2007 e 2011), é importante que esta entidade prossiga os objectivos 

que nortearam a sua criação, que não se transforme em mais um sorvedouro de recursos 

financeiros e humanos e que se dê especial atenção ao que considera serem os factores 

críticos de sucesso e insucesso. 

 

Os serviços partilhados resumiam-se, numa primeira fase, à gestão integrada de recursos 

financeiros e orçamentais, mas em 2010 passou a incluir a gestão de recursos humanos, a 

gestão de infra-estruturas e a disponibilização de soluções e serviços analíticos
37

.  

 

                                                      
36

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 156/2000, de 16 de Novembro. 

37
 Resolução do Conselho de Ministros n.º 83/2010, de 4 de Novembro. 
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O conceito dos serviços partilhados tende a abranger outros serviços transversais da 

Administração Pública, seguindo, não só as boas práticas internacionais e europeias em 

matéria de governo electrónico, mas também o modelo de gestão praticado pelo sector público. 

A concretização de um modelo que assente na gestão partilhada de todos os recursos da 

Administração Pública poderá marcar uma viragem na própria organização das entidades da 

Administração Pública, que tenderão a obedecer a uma lógica de função, subfunção e 

processo, que esta gestão partilhada encerra.  

 

No que se refere às tecnologias da informação e da comunicação de suporte às funções, 

subfunções, processos e actividades da Administração Pública, a sua gestão centralizada 

aponta para ganhos enormes. A Resolução do Conselho de Ministros n.º 12/2012, de 07 de 

Fevereiro traduz a visão das potencialidades que o governo electrónico representa para os 

serviços da Administração Pública, conforme Plano global estratégico de racionalização e 

redução de custos nas TIC na Administração Pública: horizonte 2012-2016 (GPTIC, 2011). Ao 

adoptar um novo modelo de desenvolvimento, aquisição, gestão e manutenção de tecnologias 

da informação e comunicação, bem como dos recursos humanos que nos organismos 

desenvolvem funções nesse âmbito, estar-se-á a prosseguir o caminho da construção de uma 

sociedade verdadeiramente digital, que aproveita todas as potencialidades para economizar o 

dinheiro dos impostos dos contribuintes. 

 

Tendo por base a experiência de condução de projectos transformacionais, que requerem uma 

estratégia adequada de gestão da mudança, afigura-se importante dar especial atenção aos 

factores de resistência à mudança, havendo que definir uma estratégia global de gestão da 

mudança, de modo a tornar possível operacionalizar um modelo que, para além dos objectivos 

de uma melhor gestão de recursos e de uma melhor eficiência e eficácia, deverá contribuir para 

eliminar os silos de poder que ainda são observáveis na Administração Pública. 

 

A Agência para a Modernização Administrativa (AMA)
38

 tem desenvolvido esforços 

significativos no sentido de disponibilizar infra-estruturas tecnológicas de serviços que dêem 

verdadeiro sentido aos objectivos da partilha e da racionalização de custos, como é o caso da 

Plataforma de Interoperabilidade na Administração Pública (AMA, 2011).   

 

 

2.3.2. Interoperabilidade tecnológica, semântica e organizacional 

 

O tema da interoperabilidade está na agenda política europeia e constitui o Pilar 2 

“Interoperability and standards” da Agenda Digital para a Europa, para o período 2010-2020 

(UE, 2011).  

                                                      
38

 Criada em 2006, pelo Decreto-Lei n.º 202/2006, de 27 de Outubro.   
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Os sistemas de governo electrónico são complexos e envolvem múltiplas interacções de 

diferentes serviços, quer públicos, quer privados, pelo que a interoperabilidade é um aspecto 

fundamental, para que essas interacções se concretizem. 

 

“É preciso uma nova abordagem para transformar a interoperabilidade das organizações em 

rede … em algo que seja simples, de baixo custo, acessível e confiável…” (Flak, Dertz, & 

Jansen, 2009, pp. 220-226). 

 

Portugal tem feito um esforço considerável ao nível da inovação e da evolução dos serviços 

electrónicos, nomeadamente em matéria de interoperabilidade (AMA, 2011). A Agência para a 

Modernização Administrativa (AMA), disponibiliza a todos os serviços da Administração Pública 

uma plataforma de interoperabilidade, que cumpre os standards europeus em matéria de 

segurança da informação, através da qual os organismos públicos podem aceder a serviços e 

disponibilizar serviços ao cidadão, bem como beneficiar dos desenvolvimentos que têm sido 

realizados em matéria de assinatura digital, nomeadamente a utilização da plataforma do 

Cartão de Cidadão. 

 

Trata-se de uma plataforma que visa (AMA, 2011): 

 

 Promover e facilitar a interoperabilidade na Administração Pública ao nível técnico, 

funcional e organizacional; 

 Agilizar e desenvolver a disponibilização de processos de negócio e de serviços 

electrónicos por parte dos vários organismos públicos, com vista à simplificação 

administrativa interna e relacionamento electrónico com terceiras entidades; 

 Permitir de forma fácil e integrada a disponibilização de serviços electrónicos 

transversais centrados no cidadão;  

 Facilitar e minimizar esforço e custo de desenvolvimento de novos processos 

electrónicos e manutenção de serviços electrónicos já existentes; 

 Disponibilizar mecanismos de autenticação forte e gestão de identidade para, de uma 

forma segura, facilitar a identificação do cidadão perante as entidades que se 

encontram integradas na Plataforma, com garantia de privacidade, confidencialidade e 

segurança dos dados. 

 

A Plataforma de Interoperabilidade assenta num conceito de disponibilização de serviços 

partilhados entre diversas entidades, com o intuito de simplificar a disponibilização destes 

serviços ao público (AMA, 2011). 
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Para além da interoperabilidade tecnológica, a interoperabilidade concretiza-se ao nível 

semântico e organizacional. Tudo parece indicar que neste contexto se colocam grandes 

desafios, no que respeita à interoperabilidade, no momento actual. Tal sugere-nos, também, 

que a questão da tecnologia é a mais fácil de resolver. A experiência na condução de projectos 

enquadrados no contexto do governo electrónico, concretamente no âmbito da 

desmaterialização, tem demonstrado que a tecnologia está sempre disponível, com maior ou 

menor necessidade de adequação, mas é ao nível semântico que muito está ainda por realizar. 

Uma das dificuldades percepcionadas resulta de uma ainda aparente falta de interiorização da 

necessidade de harmonizar a semântica. Parece faltar também o sentido de urgência em 

endereçar este aspecto essencial à interoperabilidade e à observação das normas aplicáveis 

ao ciclo de vida dos documentos no mundo digital. Contudo, o projecto Levantamento de 

Processos da Administração Central do Estado, levado a cabo sob a direcção do Ministério da 

Cultura, poderá revelar-se um elemento fundamental para preencher esta lacuna (Lourenço, 

Henriques, & Penteado, 2011). Este projecto teve como resultado a Macroestrutura Funcional 

(MEF) da Administração Central do Estado (ACE)
39

, que será, em seguida, complementada 

com o levantamento de processos da Administração Local. Trata-se de um elemento essencial 

à criação dos planos de classificação de documentos digitais, que circularão em rede entre 

organismos da Administração Pública. Constitui, também, um passo fundamental em matéria 

de segurança da informação, transparência dos actos da Administração Pública e garantia dos 

direitos do cidadão. É um contributo relevante para o novo modelo de governação em rede, 

orientada para os processos e para os serviços ao cidadão, contrariando a lógica de 

organização por ministério e organismo (DGARQ, 2011, versão 1.0)  

 

A Macroestrutura Funcional (MEF, versão 1.0) constitui a normalização relativa ao elemento da 

Metainformação para a Interoperabilidade (MIP) - código de classificação. Trata-se de um 

elemento obrigatório da MIP e tem como propósito fundamental identificar o posicionamento do 

recurso de informação no contexto funcional que o organismo desempenha, tendo este 

contexto de ser entendido transversalmente numa perspectiva interorganizacional. A 

Metainformação para a Interoperabilidade é um conjunto de elementos de metainformação, que 

visa suportar a interoperabilidade semântica no contexto da produção de informação dentro do 

Governo Electrónico (DGARQ, 2011, versão 1.0, pág. 4).  

 

A interoperabilidade organizacional ocorre ao nível dos processos e da troca de informação
40

 e 

resultará da interoperabilidade tecnológica e semântica, promovendo a cooperação entre 

organizações, possível devido à classificação uniforme dos seus processos ou dos processos 

transversais em que intervem. Neste cenário, as organizações passarão a corresponder a um 

                                                      
39

 Disponível em www.dgarq.gov.pt, acedido em 04 de Abril de 2012. 

40
European Interoperability Framework (EIF) for European public services, disponível em  

http://ec.europa.eu/isa/documents, acedido em 19 de Abril 2012. 
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conceito flexível, em função dos seus processos, como parte de funções do Estado, bem como 

em função da partilha daquilo que, até à data, era propriedade sua. As organizações terão que 

se ajustar ao contexto de mudança que o governo electrónico, tornado possível pelas 

tecnologias da informação e da comunicação, induz nas organizações, enquanto instrumentos 

da Administração Pública para a prestação de serviços de grande valor e baixo custo ao 

cidadão. 

 

A racionalização de custos possibilitada pelo governo electrónico é complementada pelo 

recurso progressivo a software de normas abertas, conforme decorre dos instrumentos 

europeus em matéria de interoperabilidade europeia e nacional (Commission, 2010), cujos 

princípios se encontram reflectidos na legislação interna
41

. 

 

A visão integrada, que parece orientar as políticas de governo electrónico em Portugal, 

nomeadamente através da integração com a Plataforma de Interoperabilidade da 

Administração Pública, afigura-se alinhada com a visão europeia para o horizonte de 2020 

(Schindler, Botterman, & Fisher, 2010) e, em particular para a interoperabilidade, conforme 

decorre da European Interoperability Framework (EIF)
42

. Visa promover a disponibilização de 

serviços públicos, criando mecanismos de interoperabilidade transfronteiriça e transsectorial, 

definir normas que orientem as administrações públicas dos Estados-membros na 

disponibilização de serviços aos cidadãos e empresas, e complementar e integrar as várias 

plataformas nacionais de interoperabilidade ao nível da União Europeia. Há, no entanto, outros 

dois factores, que são fundamentais para a interoperabilidade, que são a harmonização legal 

(Commission, 2010) e a vontade política (Abecassis, 2012). As políticas nacionais nesta 

matéria parecem apontar para que Portugal, enquanto Estado membro, prossiga as políticas 

europeias em matéria de interoperabilidade. 

 

  

                                                      
41

 Lei nº 36/2011 e Resolução do Conselho de Ministros n.º 12/2012.  
42

 Disponível em http://ec.europa.eu/isa/documents, acedido em 19 de Abril de 2012. 
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Capítulo 3. Desenvolvimento de um projecto de desmaterialização 

 

Passar dos suportes físicos para a era digital implica transformar os processos, assentes na 

circulação de documentos em papel, em processos digitais. Para tal, a experiência da autora 

de projectos desta natureza recomenda que se desenvolva uma estratégia de 

desmaterialização, numa abordagem holística e sistémica, que conduza a organização para a 

era digital. 

 

Numa Administração Pública ainda fortemente suportada por processos em papel é necessário 

que os projectos a desenvolver incluam soluções de digitalização dos documentos que ainda 

entram nas organizações em suporte de papel, para que possam depois ser integrados num 

sistema global de documentos, conteúdos e processos organizacionais.  

 

Sugere-se que um projecto de desmaterialização, para além de se inserir no contexto do 

cumprimento da missão da organização, se insira no contexto do contributo que representa 

para a realização do(s) processo(s), da função do Estado e/ou da Administração Pública. 

 

Quando se procede ao planeamento de um projecto de desmaterialização, todos os conceitos 

de governo electrónico devem estar presentes, para que a organização venha a beneficiar das 

vantagens que o governo electrónico oferece. Afigura-se decisivo que as soluções tecnológicas 

a implementar se constituam como soluções transversais, que possibilitem a reutilização da 

informação, a integração com outros sistemas, a melhoria do funcionamento interno, a 

interoperabilidade, a assinatura digital e, em última instância, a prestação de um melhor serviço 

ao cidadão.  

 

A normalização intrínseca aos projectos de desmaterialização, bem como a transformação do 

suporte físico em digital, apresenta enormes vantagens, que as organizações não devem 

negligenciar: repositório único de informação, suporte transversal aos processos da 

organização, tratamento normalizado da informação, estrutura de metadados, garantindo a 

interoperabilidade, facilidade e rapidez no acesso à informação dos documentos e dos 

processos, controlo da informação e dos circuitos electrónicos, fiabilidade e segurança da 

informação, arquivo dos documentos de acordo com as normas em vigor e com as políticas 

aplicáveis aos documentos e aos processos da organização (Proença, 2010). 

 

A desmaterialização e a normalização levam a organização a iniciar um caminho de inovação, 

que não se circunscreve ao ambiente interno. Obriga a repensar o modo de funcionamento e 

desejavelmente conduzirá à definição de novos procedimentos, permitindo uma maior 

competitividade e eficiência. Os projectos desta natureza rompem com as fronteiras internas e 

externas, na medida em que promovem a colaboração entre os vários intervenientes nos 
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processos, quer estes sejam unicamente internos, quer quando se prolongam para além da 

organização, como é o caso de um inquérito-crime, que abrange várias organizações até à sua 

conclusão. Finalmente, estes projectos assentam na adopção de standards, reduzindo os 

custos das transacções informacionais, na medida em que as organizações podem reutilizar 

investimentos realizados ao nível da Administração Pública. A normalização, conforme definida 

por Wang and Kim (2007), citados por Chiang e Liao (2009) é entendida como um conjunto de 

regras de interoperabilidade, universalmente aceites, que resultam numa maior eficiência para 

os serviços e para as pessoas (Chiang & Liao, 2009, pp. 455-468).   

 

Os sistemas de gestão de conteúdos e processos organizacionais são um factor de eficácia 

dos serviços (Chiang & Liao, 2009, pp. 455-468), permitindo um aumento da produtividade, 

através da criação de documentos digitais, de formulários electrónicos, do seu tratamento 

assente em metadados, da facilidade de acesso a informação fiável e única, da sua tramitação 

electrónica e dos mecanismos de controlo dos circuitos da informação. Subjacente a todo o 

universo dos documentos, conteúdos e processos existe uma realidade que estes projectos 

devem endereçar. Trata-se da gestão do ciclo de vida do documento digital, dentro do respeito 

das normas aplicáveis, pelo que, no momento de definir os requisitos do sistema a implementar 

sugere-se que seja tida em conta esta vertente crítica dos documentos e processos. O sistema 

a implementar deve incluir um módulo de gestão do arquivo digital, que permita respeitar as 

normas aplicáveis às várias tipologias de registos electrónicos, o que aumenta, por um lado, a 

segurança da informação mas, por outro, a complexidade do projecto. Neste contexto, falamos 

da necessidade de o novo sistema poder integrar um ou vários planos de classificação, bem 

como um ou vários planos de arquivo, de acordo com a natureza e a origem dos documentos 

que entram na organização. A Macroestrutura Funcional (MEF) (DGARQ, 2011, versão 1.0), 

mencionada no ponto 2.3.2. “Interoperabilidade tecnológica, semântica e organizacional”, 

poderá revelar-se um instrumento importante para a elaboração dos planos de classificação 

das organizações, necessários aos sistemas digitais. Reúne um conjunto de regras para a 

interoperabilidade, com vista a melhorar a eficiência das interacções entre as pessoas. 

 

A experiência da autora na condução de projectos de desmaterialização na Administração 

Pública leva a concluir que estes projectos são complexos, na medida em que alteram 

profundamente a forma como os funcionários desenvolvem as suas tarefas e se relacionam 

entre si e com a hierarquia, além de que transformam a dinâmica da organização. A 

complexidade reside na multiplicidade de perspectivas que é necessário endereçar, não só ao 

nível da estruturação da informação no novo sistema, mas também ao nível da segurança e 

dos perfis de acesso, desde a fase de criação do documento digital até à fase de arquivo 

definitivo. Contudo, a maior complexidade parece situar-se ao nível da mudança e da forma 

com os vários destinatários a percepcionam, a vivem ou a rejeitam.  
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Para aumentar as possibilidades de sucesso deste tipo de projectos, sugere-se a definição de 

uma estratégia de gestão da mudança adequada aos vários destinatários, que permita 

identificar e ultrapassar os constrangimentos, que facilite o processo de transformação e 

conduza a organização no caminho da inovação e da mudança. A gestão da mudança deve ser 

uma componente importante do projecto de implementação, pois são muitos os factores, 

normalmente de natureza humana, que concorrem para o insucesso dos projectos 

transformacionais.  

 

A experiência da investigadora leva-a a sugerir que se dê especial atenção ao comportamento 

e atitudes dos níveis superiores da hierarquia de um organismo ou de um departamento, pois 

podem ser determinantes para o sucesso de um projecto de desmaterialização. Um dirigente 

que se envolva e participe nas actividades do projecto estará a impulsionar a adesão dos seus 

colaboradores. A vivência da investigadora constatou que o maior ou menor sucesso do 

projecto em que esteve envolvida, nos vários departamentos onde foi implementado, esteve 

sempre directamente relacionado com a atitude dos respectivos líderes. 

 

A observação despercebida pelos participantes (Carmo & Ferreira, 2008, pp. 120-121) em dois 

departamentos que foram alvo do projecto de desmaterialização deixou a ideia de que haveria 

uma relação directa entre a atitude dos dois responsáveis e o grau de sucesso da mudança, 

razão pela qual a investigadora considera útil partilhar essa observação. Em ambos os casos, a 

mudança ocorreu com algum grau de sucesso. 

 

Num dos casos, o responsável participou activamente no processo de identificação de 

requisitos, na validação das definições do sistema a implementar e demonstrou entusiasmo 

perante os seus subordinados, sublinhando antecipadamente os benefícios que foi 

percepcionando, quer para si próprio, quer para o departamento, tornando-se um motor da 

inovação em curso. A apetência para o uso de tecnologias de informação e comunicação 

facilitou a adesão ao projecto, pois encontrou rapidamente resposta para a questão “o que é 

que eu tenho a ganhar com este projecto?”. Percebeu, de imediato, que teria as suas funções 

muito simplificadas e que poderia dedicar-se mais ao planeamento e à avaliação de resultados. 

Este responsável revelou um estilo relacional e democrático (Goleman, Boyatzis, & McKee, 

2007, pp. 75-111), sendo de sublinhar a sua capacidade para criar harmonia e melhorar o 

ambiente de trabalho dos seus colaboradores, a capacidade para valorizar o contributo de cada 

um e levá-los a participar, uma grande capacidade para gerir conflitos e conduzir os seus 

subordinados para a obtenção de bons resultados operacionais. Em momentos particularmente 

adversos do desenvolvimento do projecto, este responsável assumia um estilo dirigista, não 

deixando aos seus colaboradores liberdade para divergir. A mudança aconteceu, apesar das 

resistências e das dificuldades iniciais. 
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No segundo caso, o responsável comportou-se de maneira um pouco diferente do anterior. 

Promoveu sempre a participação de todas as hierarquias e outros colaboradores relevantes, 

nas fases de testes e arranque. Apesar das dificuldades iniciais, este departamento 

rapidamente ultrapassou essas dificuldades e avançou para a desmaterialização total, 

sublinhando o aumento da capacidade de resposta do departamento face ao aumento 

significativo do volume de trabalho. O novo sistema foi introduzido com sucesso, não existindo 

papel em circulação. Este líder caracteriza-se por um estilo conselheiro, relacional e 

democrático (Goleman, Boyatzis, & McKee, 2007, pp. 75-111). Transmitiu sempre aos seus 

colaboradores que o processo de adaptação não ia ser fácil, mas que era o caminho certo, pelo 

que todos teriam que estar unidos em torno de um objectivo comum: o de melhorar os seus 

processos de trabalho, aumentando a eficiência e a eficácia. Teve sempre uma atitude 

determinada e teve sempre uma palavra de conforto e optimismo, nas situações mais difíceis. 

Este responsável revelou-se um líder com ressonância (Goleman, Boyatzis, & McKee, 2007).  

 

3.1. Identificação do projecto 

 

3.1.1. Problema, diagnóstico, emergência 

 

Olhando para o ambiente interno das organizações, a situação que dá origem a um projecto de 

desmaterialização resulta normalmente da identificação de um problema, que pode ser 

diagnosticado da seguinte forma: existência de tarefas fortemente suportadas pela circulação 

de papel, de acordo com circuitos burocráticos desnecessários; múltiplas cópias do mesmo 

documento; conteúdos nem sempre devidamente tratados; informação dispersa, sujeita a 

confirmação em várias fontes; tempo excessivo nos circuitos; duplicação de registos e arquivos 

físicos e digitais; dificuldade em localizar documentos; ausência de cultura de partilha de 

informação, agravada pela ausência de meios tecnológicos adequados; interacção com o 

cidadão apenas pela forma tradicional. Yildiz (2003), citado por Heeks (2006, p. 162), afirma 

que os projectos de governo electrónico são, muitas vezes, “soluções à procura de problemas”.  

O projecto pode surgir também da consciência de que é necessário colocar a organização no 

caminho pleno do governo electrónico, como forma de responder aos desígnios de uma melhor 

gestão de recursos humanos e financeiros e de atingir os objectivos de um melhor serviço ao 

cidadão e de uma melhor gestão pública, focada na eficiência e eficácia do desempenho. 

Outros projectos poderão surgir por imitação, resultante do benchmarking levado a cabo pelas 

organizações. Tendo em conta que os projectos de sistemas de informação, planeados e 

concebidos na óptica de projectos de governo electrónico, são um contributo fundamental para 

a prossecução da reforma do sector público, muitos são os projectos desenvolvidos por força 

de políticas públicas centralizadas de modernização e inovação na Administração Pública. 

 



 

29 

 

Tomando por base uma organização do âmbito da administração da justiça, a globalização e 

sofisticação dos fenómenos criminais colocam enormes desafios às organizações envolvidas 

na prevenção, investigação e condenação do crime. A criminalidade é cada vez mais 

complexa, assim como os meios de que o crime dispõe para o cometimento de factos puníveis, 

cada vez mais complexos de investigar. A web, vista numa perspectiva de utilização ao serviço 

do crime, é hoje um mundo de oportunidades para os criminosos cometerem os crimes mais 

difíceis de investigar e levar a tribunal. Vista da perspectiva da investigação, é também, cada 

vez mais, um suporte importante na investigação do crime. Esta nova realidade exige que as 

autoridades de aplicação da lei estejam preparadas, com novas competências e novos meios 

tecnológicos, não deixando margem para ineficiências, quer ao nível da recolha da prova, quer 

ao nível da condenação. O factor tempo ganhou uma importância vital, face a uma 

necessidade de resposta mais célere e eficaz aos fenómenos criminais. A necessidade de 

dispor de informação fiável e em tempo útil obriga à partilha de informação e conhecimento 

entre todos os actores ligados a esta problemática, ultrapassando as fronteiras de cada uma 

das entidades envolvidas. A necessidade de respostas céleres, por vezes quase imediatas, 

coloca desafios aos departamentos responsáveis pelos sistemas e tecnologias de informação, 

aos quais cabe um papel fundamental na concretização dos meios de que a prevenção, 

investigação e condenação se servem para uma resposta eficaz no âmbito do cumprimento 

das suas missões.  

 

O cidadão tem hoje muito mais informação e está muito mais consciente dos seus direitos, 

enquanto contribuinte, exigindo melhores resultados dos prestadores de serviço público, em 

geral, e da administração da justiça, em particular, o que leva as organizações públicas a 

desenvolver projectos que lhes permitam ir ao encontro das expectativas do cidadão. A 

pressão mediática constitui também um factor de emergência para o desenvolvimento de 

projectos que contribuam para aumentar a confiança e admiração por parte da opinião pública. 

 

3.1.2. Planeamento estratégico 

 

Todos os autores consultados em matéria de gestão de projectos destacam como fundamental 

a fase de planeamento do projecto, não só para organizar devidamente cada componente, 

aumentando as hipóteses de sucesso, mas também como garantias para o próprio responsável 

do projecto, pelas dificuldades que enfrentará, dentro da organização, ao longo de cada fase 

do seu desenvolvimento (Kerzner, 2006, pp. 1-51).  

 

Na fase de planeamento estratégico, há pelo menos três perguntas a que será necessário 

responder, com o detalhe que permitir chegar à concepção do projecto a desenvolver. A 

primeira pergunta deverá ser: “Onde estamos neste momento?” (Heeks, 2006, pp. 42-52). A 

esta pergunta deverá ser respondido com informação detalhada sobre a organização, o 
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ambiente interno e externo, incluindo o contexto político, bem como os principais problemas 

que afectam a operacionalidade e o cumprimento da missão da organização. Para fornecer 

respostas válidas, que sustentem o projecto, sugere-se que sejam seguidas algumas 

metodologias de planeamento estratégico, como é o caso da arquitectura de sistemas de 

informação (ASI), a análise de stakeholders, e a análise SWOT.  

 

A segunda pergunta deverá ser: “Onde queremos chegar?”. A resposta deverá conter a visão 

da organização, os objectivos do projecto e como os objectivos do projecto se enquadram na 

visão e nos objectivos da organização. (Heeks, 2006, pp. 42-52)  

 

A terceira pergunta deverá ser “Como chegamos lá?” A resposta deverá apresentar, embora 

ainda sem grande detalhe, a estratégia de desenvolvimento e gestão do projecto, a 

transformação que daí resultará para a organização, bem como a estratégia de gestão da 

mudança que será desejável pôr em marcha para preparar os funcionários para a mudança 

(Heeks, 2006, pp. 42-52). 

 

Revela-se essencial que a fase de planeamento seja interiorizada como uma fase crucial para 

o sucesso do projecto, pois quaisquer que sejam os modelos de planeamento seguidos, o que 

é fundamental é avaliar objectivamente a situação actual da organização e analisar 

detalhadamente as necessidades, os objectivos a atingir, quais os factores críticos de sucesso 

para cada objectivo, como os atingir, quais os constrangimentos, qual o perfil e quais as 

pessoas a envolver na estrutura de projecto, que recursos financeiros, em que período de 

tempo, que mudanças para a organização, como lidar com a mudança, enfim, as várias 

dimensões que é necessário identificar e analisar, para que sejam integradas no processo de 

identificação, implementação e conclusão do projecto (Ward & Peppard, 2010, pp. 1-295), 

como veremos mais adiante. 

 

Há princípios básicos para o novo sistema, que devem nortear o planeamento estratégico da 

sua concepção e desenvolvimento. Tomando por base os princípios referidos por Heeks, o 

novo sistema deve (Heeks, 2006, pp. 50-52):  

 

 Ser fácil de utilizar e ligar pessoas e entidades, internas e externas, de acordo com as 

necessidades e os perfis, independentemente do local onde se encontrem;  

 Respeitar standards elevados de segurança e salvaguardar a confidencialidade da 

informação, bem como a privacidade de quem a utiliza ou é visado; 

 Inovador e orientado para resultados, rápido e potenciador das tecnologias mais 

inovadoras e recentes do mercado; 

 Fomentar a utilização de ferramentas gratuitas ou de baixo custo, por força da 

colaboração de vários parceiros, universidades, etc… 
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 Ter uma boa relação custo-benefício, gerando valor acrescentado aos processos da 

organização e conduzindo a poupanças a longo prazo; 

 Ser transformacional e conduzir à transformação dos processos e da forma como as 

pessoas e as lideranças desempenham as suas funções, em vez de apenas 

automatizar aquilo que já existe. 

 

3.1.3. Arquitectura de Sistemas de Informação (ASI) 

 

Quando se perspective a implementação de um projecto de desmaterialização, assente numa 

tecnologia de suporte transversal aos documentos e processos da organização, como é o caso 

de um  ECM
43

, é essencial que a organização tenha uma vista sobre os seus processos, quem 

são os seus intervenientes e qual o nível de interacção, bem como quais são os sistemas e 

tecnologias de informação que suportam tais processos. Os projectos de desmaterialização 

implicam uma abordagem organizacional, que deve merecer a melhor atenção ao nível do 

planeamento.  

 

Para se obter a vista atrás referida, a experiência permitiu confirmar a importância de se 

proceder à elaboração de uma arquitectura de sistemas de informação, como elemento 

essencial de planeamento de todos os eventuais projectos de sistemas de informação, que a 

organização venha a desenvolver. 

 

A arquitectura de sistemas de informação visa identificar os processos de negócio da 

organização, inseridos na função, ou nas funções do Estado, identificar as actividades que 

fazem parte desse processo, os procedimentos, os intervenientes e qual o perfil de cada 

interveniente, para atingir um determinado fim. Garante o alinhamento entre os sistemas de 

informação e as necessidades do negócio, com vista ao cumprimento da missão e à 

concretização da visão da organização. Os processos de negócio e as tecnologias de 

informação são parceiros naturais, cujas relações não são normalmente exploradas (Davenport 

T. , 1993, pp. 1-26).  

 

A Administração Pública tem revelado a interiorização e aplicação de mecanismos tipicamente 

conotados com a gestão privada, revelando assim uma preocupação acrescida com a melhor 

gestão pública. Esta afirmação da autora encontra sustentação em cadernos de encargos de 

concursos públicos para implementação de sistemas de informação em entidades pública, os 

quais prevêem, cada vez mais, uma fase prévia de levantamento de processos. 
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 ECM – Enterprise Content Management 
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A arquitectura de sistemas de informação é um instrumento que a organização deve manter 

actualizado, sob pena de perder o referido alinhamento entre os seus processos e os sistemas 

de informação. A Administração Pública, ao prestar serviços ao cidadão, precisa de assegurar 

esse alinhamento, de forma a garantir a sua capacidade de reinventar os seus processos, com 

vista a garantir a sua eficiência e eficácia, observáveis na qualidade do serviço que presta ao 

cidadão. A sua capacidade de mudança, bem como a capacidade de proceder à reengenharia 

dos seus processos, quer em função de eventuais reengenharias aos processos do Estado, 

quer em função da optimização dos seus processos internos, tornarão a organização mais ágil 

e mais capaz de sobreviver e de melhorar o seu desempenho, em contextos de mudança. 

Davenport (1993) considera que a reengenharia dos processos é uma etapa fundamental para 

assegurar a agilidade das organizações. Considera, também, que é através dos processos que 

as organizações se podem tornar eficientes e competitivas. A inovação depende dos 

processos, pelo que a análise, o desenho e o (re)desenho / optimização dos mesmos são a 

base para a competitividade e para o valor gerado pelas organizações.  

 

Nagel (1991), citado por Vasconcelos, Caetano e Sinogas (1999) sustenta que o segredo e, ao 

mesmo tempo, a grande dificuldade estão precisamente em conseguir que uma organização 

seja ágil. 

 

No contexto da Administração Pública portuguesa, as organizações parecem enfrentar alguma 

dificuldade em operar mudanças internas em sintonia com a necessidade de reengenharia, 

desde logo pela aparente incapacidade em mudar as estruturas orgânicas, que continuam 

fortemente hierarquizadas e com vários níveis de decisão. Poder-se-ia afirmar que a estrutura 

da organização deveria estar alinhada com a estrutura da informação e da tecnologia, na 

medida em que tal fosse necessário para o desenvolvimento dos processos. Para que as 

organizações sejam eficientes e eficazes é fundamental garantir o alinhamento a quatro níveis: 

estratégia do negócio, estratégia de TI, processos e infra-estrutura organizacional e sistemas 

de informação (Henderson & Venkatraman, 1993), citado por Vasconcelos, Caetano, & Sinogas 

(1999). Recorrendo a Darnton & Giacoletto (s.d.), citado por (Vasconcelos, Caetano, & 

Sinogas, 1999) “a arquitectura de uma organização é uma framework que fornece a arte e a 

ciência de identificar, planear e implementar sistemas de informação integrados e a sua infra-

estrutura de suporte, permitindo que uma empresa ou organização tenha certas propriedades 

desejáveis”. Zachmann (1997), citado por Vasconcelos, Caetano, & Sinogas (1999), refere que 

“a arquitectura é o conjunto de representações necessárias à descrição de um sistema (ou 

conjunto de sistemas), com vista à sua construção, manutenção ou evolução”. Zachmann 

considera que a arquitectura de sistemas de informação é um factor determinante no sucesso 

das organizações. 
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A pesquisa bibliográfica, a análise documental em fontes de informação não públicas, bem 

como o conhecimento empírico da autora levam a concluir que a arquitectura de sistemas de 

informação pode ser um elemento fundamental no planeamento de sistemas de informação 

nas organizações públicas modernas, numa Administração Pública mais alinhada com as 

necessidades e expectativas do cidadão.  

   

Como instrumento de planeamento de projectos de desmaterialização de conteúdos e 

processos, a arquitectura de sistemas de informação pode ser o ponto de partida para a 

identificação de requisitos de alto nível, que serão depois decompostos com o detalhe 

necessário para o caderno de encargos, de suporte aos procedimentos legais da contratação 

pública. Poderá ser um elemento fundamental na concepção do projecto, ajudando a definir o 

âmbito, os objectivos, bem como o novo modelo de funcionamento que se pretende 

implementar, tendo sempre em mente a optimização dos processos da organização. 

 

Os trabalhos no âmbito da elaboração da arquitectura de sistemas de informação permitirão 

obter dados, informação e sinais importantes em matéria de constrangimentos, objectivos e 

interesses pessoais e organizacionais, que é desejável que sejam tidos em conta numa fase 

mais avançada dos projectos que venham a ser desenvolvidos.  

 

3.1.4. Análise de Stakeholders  

 

Os stakeholders são todos os indivíduos ou grupos de indivíduos, internos ou externos à 

organização, com interesses no projecto e que, de alguma forma, podem concorrer para o 

sucesso ou insucesso do mesmo. Se é importante analisar quem são os stakeholders que 

podem contribuir para o sucesso, não é menos importante analisar quem tem algum poder ou 

capacidade para criar obstáculos ao projecto e em última análise, comprometer o sucesso do 

mesmo. Os resultados desta análise são expressos numa matriz de stakeholders, 

acompanhada das acções que será necessário desenvolver em função de cada stakeholder ou 

grupos de stakeholders e a qual poderá ser muito útil ao longo de todo o projecto (Rodrigues, 

Codina, Ventura, Baptista, & Proença, 2007)
44

. Nessa matriz, poderá ser importante identificar 

quais são os interesses de cada stakeholder, as relações existentes entre eles, de modo a 

definir estratégias de neutralização dos riscos que os mesmos podem representar para o 

projecto, quando tais interesses não parecem coincidentes com os objectivos do projecto, ou 

quando poderá haver conflitos de interesses. Poderá ser igualmente útil identificar o poder de 

decisão de alguns stakeholders e a influência que estes têm na organização e no projecto, de 

modo a facilitar as decisões necessárias ou, caso a influência seja negativa, de modo a 

envolvê-los na própria estrutura de projecto. Este aspecto poderá assumir grande relevância 
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 Relatório final de projecto, apresentado no âmbito do curso de formação em Gestão Pública, FORGEP. 
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para o sucesso de qualquer projecto que envolva mudanças organizacionais, como é o caso 

dos projectos de desmaterialização, em foco neste trabalho. 

 

É necessário envolver e manter muito satisfeitos os stakeholders mais críticos para a 

organização e para o projecto, isto é, os stakeholders que têm influência alta e interesse alto, 

como é o caso, ao nível interno e a título exemplificativo, das estruturas de direcção e dos 

próprios funcionários (Proença, Sistema Integrado de Gestão de Conteúdos, Internet, Intranet, 

Extranet, 2009)
45

. 

 

É necessário manter satisfeitos os stakekeholders que têm influência alta e interesse baixo na 

organização, como é o caso, por exemplo, da comunicação social ou de entidades que 

contribuem financeiramente para qualquer área de actividade da organização. 

 

É necessário manter informados os stakeholders que têm interesse alto e influência baixa, 

como é o caso do cidadão, qualquer que seja o papel em que interage com a organização e 

com o resultado do projecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 - Matriz de Stakeholders, elaborada com base no conhecimento adquirido em cursos de formação (FORGEP, 

CADAP e DEIA), bem como no planeamento de projectos de inovação em sistemas de informação. 

 

                                                      

45
 Relatório final elaborado pela autora no âmbito do Diploma de Especialização em Inovação e Aprendizagem Organizacional 

(DEIA), como conclusão do Curso de Alta Direcção em Administração Pública (CADAP). 

Influência alta 

Influência baixa 

Interesse baixo Interesse alto 

Stakeholders cujo apoio é crítico para o 
projecto 

↓ 

ENVOLVER e MANTER SATISFEITOS 

Stakeholders úteis para consulta ou 
intermediação 

↓ 

MANTER SATISFEITOS 

Stakeholders importantes mas pouco 
activos 

↓ 

MANTER INFORMADOS 

Stakeholders não prioritários 

↓ 

MONITORIZAR 

Matriz de 

stakeholders 
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Os grandes grupos de stakeholders internos devem estar representados na estrutura de 

projecto, de modo a alinhar expectativas, objectivos e interesses individuais com os objectivos 

do projecto (Heeks, 2006).   

 

Exemplos de stakeholders importantes num projecto de desmaterialização de documentos, 

conteúdos e processos:  

 Direcção; 

 Dirigentes com poder para afectar recursos, humanos e financeiros, ao projecto; 

 Dirigentes e chefias com poder para fazer cumprir as directrizes e/ou comunicações de 

serviço, que vão sendo emitidas ao longo do projecto; 

 Funcionários de departamentos de SI/TI; 

 Utilizadores finais. 

 

Afigura-se essencial assegurar que todos os grupos de interessados estão representados, para 

que o novo sistema vá ao encontro das suas expectativas, potenciando o sucesso do projecto.  

 

Sugere-se que na estrutura de projecto estejam representados todos os grupos de 

stakeholders, normalmente ao nível da comissão de acompanhamento, referida mais adiante. 

 

Por envolverem mudanças profundas, este tipo de projectos deve contar com a participação de 

outros elementos críticos, como é o caso do director de recursos humanos, pois haverá que 

fazer uma gestão de recursos humanos alinhada com as mudanças que o projecto envolve. 

Eliminando tarefas e circuitos manuais, muitas tarefas deixam de existir, havendo que reafectar 

as pessoas a outras tarefas. Os centros de digitalização ganham relevância e tornam-se o local 

de trabalho para algumas das pessoas que perderam as suas habituais funções. O 

planeamento, a análise de informação e a análise de resultados são algumas das áreas de 

trabalho que podem ser reforçadas, por via da eliminação de tarefas manuais, burocráticas, 

sem qualquer valor acrescentado para a organização. 

 

Torna-se desejável que o director financeiro, caso não pertença à comissão de 

acompanhamento, seja um stakeholder a envolver, pois entendendo as necessidades do 

projecto, mais facilmente poderá alocar recursos financeiros.  

 

É importante envolver stakeholders críticos para o sucesso do projecto, nomeadamente 

colaboradores resistentes à mudança e cuja posição hierárquica possa comprometer o 

sucesso. “Nothing kills off resistance better getting those likely to resist to participate in and 

“own” the system development process” (Heeks, 2006, pp. 216-237). 
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3.1.5. Análise SWOT  

 

A análise SWOT (Strenghts (forças / pontos fortes), Weaknesses (fraquezas / pontos fracos, 

Opportunities (oportunidades) and Threats (ameaças) é um exercício que deve ser realizado 

antes de iniciar um projecto de desmaterialização, na medida em que é um auxiliar importante 

da tomada de decisão estratégica. Considerando a missão da organização, os seus objectivos 

estratégicos e analisando toda a sua envolvente interna e externa, confrontada com os pontos 

fortes e os pontos fracos, perante as ameaças e as oportunidades, torna-se mais fácil tomar 

decisões. Perante contextos particularmente difíceis, ajuda a identificar as medidas que será 

necessário tomar para combater as ameaças, aproveitar as oportunidades, potenciar e 

aproveitar os pontos fortes e resolver as dificuldades que resultam dos pontos fracos 

identificados (Rodrigues, Codina, Ventura, Baptista, & Proença, 2007).  

 

 

 

 

 

Nível interno 

Strenghts Weaknesses 

 

Vantagens internas da 

organização em relação aos 

concorrentes 

 

 

Desvantagens internas da 

organização em relação aos 

concorrentes 

 

 

Nível 

externo 

Opportunities Threats 

 

Aspectos positivos da 

envolvente externa, com 

potencial para aumentar a 

vantagem competitiva da 

organização 

 

Aspectos negativos da 

envolvente externa com 

potencial para comprometer a 

vantagem competitiva da 

organização 

 

 
 

Fig. 2 - Quadro que exemplifica a Análise SWOT, criado com base no conhecimento adquirido em cursos de formação 

(FORGEP, CADAP e DEIA), bem como no planeamento de projectos de inovação em sistemas de informação 

 

 

Afigura-se essencial identificar as relações existentes entre cada um destes elementos chave, 

de modo a fazer o melhor aproveitamento, em termos de gestão e decisão estratégica. Lendo a 

organização e a sua envolvente, o director tem os elementos de que necessita para 

desenvolver uma estratégia que confira vantagem competitiva à organização. 
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3.1.6. Benchmarking 

 

O benchmarking consiste numa prática de gestão, assente na convicção de que as 

organizações evoluem por observação do que de melhor se faz ao nível das suas congéneres. 

Sugere-se que esta metodologia seja levada até onde for possível, quer ao nível nacional, quer 

internacional, procurando imitar ou suplantar as práticas de outras entidades e aprendendo 

com os erros cometidos, numa procura contínua da excelência. Trata-se de uma prática 

estruturada ao nível das organizações envolvidas, assenta numa procura contínua e 

sistemática de melhores práticas e procura obter conhecimento que ajude no processo 

contínuo de criatividade e inovação, para a concretização de determinados objectivos. O 

benchmarking assenta no princípio de que as organizações aprendem a fazer com as outras, 

analisando os resultados e aperfeiçoando-se (Carapeto & Fonseca, 2006, pp. 384-386).  

 

O benchmarking poderia tornar-se uma prática em todas as fases de um processo de inovação, 

recorrendo a entidades congéneres, ou, caso tal não fosse possível, recorrendo a plataformas 

de mais alto nível e de abrangência global, de modo a encontrar modelos de organização 

comuns, comprovadamente capazes de gerar valor para a organização. A Process 

Classification Framework, da APQC 
46

, pode revelar-se um exercício de benchmarking útil ao 

nível da identificação, desenho e melhoria dos processos. As organizações activas na busca de 

conhecimento têm cada vez mais instrumentos de normalização e apoio disponíveis, capazes 

de ir ao encontro das necessidades do momento.  

 

3.1.7. Cadeia de valor 

 

Conceito introduzido por Michael Porter, em 1985, para designar a diferença entre o custo de 

uma determinada actividade e o valor final dessa actividade, dentro do conjunto de actividades 

de uma organização. É necessário estar atento às necessidades dos clientes, no caso dos 

serviços públicos, o cidadão, para lhes prestar um serviço de elevada qualidade e único, depois 

de uma série de actividades primárias e de suporte, de processos de inovação, operacionais e 

de serviço “pós-venda” (Porter, 2007). 

 

A cadeia de valor de uma organização depende do valor dos seus processos, do suporte 

tecnológico e do capital humano (Davenport, 1993), ou seja, a avaliação que o cidadão faz de 

um determinado serviço público que lhe é prestado está estreitamente ligada à avaliação que é 

possível fazer do valor que resulta dos processos da organização e da sua interdependência 

com os factores atrás referidos. O valor público é determinado pelo reconhecimento da 

                                                      
46

 Acessível em http://www.apqc.org/knowledge-base, acedido em 21-04-2012. 
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sociedade em relação a um bem ou serviço prestado por um organismo público, pelo que o 

conceito de valor público está sempre associado à satisfação do cliente.   

 

Num projecto de governo electrónico, o valor público poderia ser um indicador chave a ter em 

conta, quer no momento inicial em que são definidos os objectivos, quer no momento final em 

que se avalia o projecto. Poderiam ser definidos indicadores chave adequados a este tipo de 

projectos, pois, na maioria dos casos utilizam-se ferramentas de gestão do sector privado, que 

não têm em conta factores, como as políticas governamentais, que contribuem directa ou 

indirectamente para a prossecução dos objectivos.  

 

A cadeia de valor interna influencia directamente o valor público do serviço prestado ao 

cidadão, pelo que se sugere alguma atenção aos processos da organização, às competências, 

ao know-how e à formação, bem como às tecnologias e sistemas de informação de suporte, 

para que o resultado seja um serviço público de grande valor para o cidadão e para as 

empresas. 

 

3.1.8. Balanced Scorecard (BSC)  

 

A metodologia do Balanced Scorecard foi proposta por Robert Kaplan, professor da 

Universidade de Harvard, e David Norton, consultor de empresas, num artigo publicado na 

Harvard Business Review, em 1992, “The Balanced Scorecard – Measures that Drive 

Performance” (Caldeira, 2005)
47

. Teve origem nos Estados Unidos e tinha o sector privado 

como âmbito de utilização. Trata-se de uma metodologia que pode revelar-se muito útil como 

auxiliar do cumprimento da estratégia, ao nível da organização, de um departamento ou de um 

projecto. Esta metodologia é um auxiliar de gestão para a tomada de decisão. A sua correcta 

implementação permite definir, avaliar e monitorizar atempadamente os objectivos estratégicos 

de uma organização (Caldeira, 2007)
48

. Várias organizações da Administração Pública 

portuguesa já adoptam a metodologia de BSC para garantir a identificação atempada de 

quaisquer problemas que comprometam os objectivos e metas definidos na estratégia da 

organização, departamento ou projecto. Transpondo esta metodologia para o 

acompanhamento de um projecto de desmaterialização de conteúdos organizacionais, pode 

facilitar o cumprimento da estratégia, na medida em que, com base em objectivos, metas e 

indicadores, permite obter uma visão, em tempo real, do desenvolvimento do projecto. De uma 

forma planeada, permite disseminar a estratégia do projecto pela organização, identificar 

desvios à estratégia, garantir o alinhamento dos vários stakeholders e a sua focalização nos 

objectivos do projecto. 
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Caldeira (2007) considera que a utilização desta metodologia na Administração Pública 

representa um desafio muito superior à sua implementação no sector privado, pois existem 

inúmeros factores que tornam mais complexa a sua adopção, nomeadamente: inexistência de 

uma estratégia em determinados momentos, dada a relação destes momentos com os ciclos 

políticos; a existência de ciclos de mudança dentro de ciclos políticos; o facto de nem sempre a 

gestão de topo partilhar os mesmos objectivos estratégicos; a frequente preocupação com o 

imediato, desvalorizando o planeamento estratégico de médio e longo prazo; o facto de os 

resultados serem internos, mas com visibilidade externa; a existência de stakeholders com 

poder e interesses muitas vezes divergentes e conflituantes na organização; a dificuldade em 

mobilizar recursos; os resultados tendem a demorar mais tempo a surgir do que no sector 

privado e, finalmente, a incapacidade de premiar o desempenho. Qualquer projecto, que lide 

com uma complexa teia de dimensões – pessoas, processos, software e hardware – necessita 

de um planeamento estratégico e da sua monitorização, de preferência através da metodologia 

BSC, na medida em que, partindo da missão e da visão da organização e, tendo em conta os 

valores da organização, a envolvente interna e externa, os principais stakeholders, a cadeia de 

valor interna e a análise dos pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades (análise SWOT), 

formula a estratégia do projecto e define os mecanismos de acompanhamento, permitindo 

planear acções concretas para os problemas que possam comprometer o cumprimento dos 

objectivos.  

 

A metodologia de Kaplan e Norton (Kaplan & Norton, 1996) pretende alargar a visão dos 

sistemas de controlo tradicionais para além dos indicadores financeiros. Para além da 

dimensão financeira, introduziram três novas perspectivas – Cliente, Processos e 

Aprendizagem – conferindo-lhes uma importância crítica para as organizações do sector 

público, que tardam em assimilar uma cultura de medição de resultados (Kaplan & Norton, 

1996). Esta metodologia de controlo implica a definição clara de objectivos, metas e 

indicadores e pressupõe o envolvimento de toda a organização, desde as estruturas de topo 

até aos funcionários na base das carreiras, dos quais também depende o cumprimento dos 

objectivos traçados (Pedro, s.d.).
49

 

 

A moderna gestão pública acompanha o desenvolvimento da estratégia, usando, para além 

dos indicadores financeiros, tradicionalmente utilizados pela Administração Pública, indicadores 

de satisfação dos clientes, de eficácia dos processos internos, de capacidade de aprendizagem 

e inovação, introduzindo práticas de gestão inovadoras, com vista à melhoria contínua do 

serviço prestado ao cidadão. É considerada fundamental a perspectiva aprendizagem e 

crescimento, para a qual concorre o capital humano (competências, valores, conhecimento), o 
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capital informação (sistemas de informação, bases de dados, redes) e o capital organização 

(cultura, clima, liderança, equipa) (Pedro, s.d.). sugere-se que estas forças sejam tidas em 

conta nos projectos de desmaterialização.  

 

3.2. Dimensão técnica do projecto 

 

3.2.1. Componentes do projecto  

 

a) Software aplicacional - Face aos objectivos estabelecidos, há que ponderar qual a 

melhor opção em termos de software: ou desenvolvimento à medida, ou aquisição de uma 

solução de mercado. A decisão deve decorrer da análise de vários factores, nomeadamente os 

requisitos do novo sistema, a infra-estrutura tecnológica sobre a qual irá funcionar, bem como a 

capacidade interna em termos humanos e financeiros. Para esta decisão concorrem os 

resultados de algumas fases inseridas no planeamento do projecto, nomeadamente a 

arquitectura de sistemas de informação. Num projecto de desmaterialização de conteúdos 

organizacionais, em que poderemos falar genericamente da implementação de um sistema 

integrado de digitalização, gestão documental, worfkflow, arquivo digital e, eventualmente de 

um portal interno e/ou externo, o âmbito corresponde às necessidades da organização no seu 

todo. A título de exemplo, refiram-se algumas características de base, que deverão ter as 

várias componentes de software destinadas a operacionalizar um projecto desta natureza. O 

conjunto deverá permitir: 

o Digitalizar documentos entrados em suporte papel e integrá-los em circuitos 

electrónicos; 

o Processar faxes e mails; 

o Criar documentos digitais; 

o Tratar e gerir documentos em qualquer formato (áudio, vídeo, texto); 

o Reutilizar dados e informação; 

o Criar múltiplos circuitos electrónicos, estruturados ou ad-hoc e tomar decisões sobre 

esses circuitos;  

o Analisar, simular e optimizar circuitos electrónicos; 

o Integrar com aplicações internas, nomeadamente de Recursos Humanos; 

o Gerir grandes volumes de informação, numa abordagem de case management; 

o Gerar alertas;  

o Integrar com Intranet, Internet e eventualmente Extranet; 

o Realizar pesquisas estruturadas e não estruturadas; 

o Garantir a segurança no acesso à informação; 

o Cumprir as normas europeias e nacionais em matéria de guarda de documentos 

digitais; 

o Permitir a interoperabilidade com sistemas internos e externos. 
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Perante tais requisitos, não parece adequado optar por uma solução de desenvolvimento à 

medida. Embora os custos iniciais sejam menores, estes tendem a aumentar significativamente 

ao longo dos anos subsequentes (Heeks, 2006, pp. 192-215). Por outro lado, há que ter em 

conta o facto de as soluções existentes no mercado já estarem desenvolvidas para irem ao 

encontro dos requisitos mais complexos das organizações, incluindo as normas legais 

aplicáveis, quer ao ciclo de vida dos documentos, quer à segurança da informação. Os 

fabricantes de software fazem investimentos contínuos avultados, de modo a incorporar as 

soluções para os problemas com que as organizações se deparam quando implementam 

projectos com esta dimensão e complexidade. O conhecimento empírico da autora, de 

projectos de desmaterialização com utilização de soluções de ECM, bem como de projectos 

com desenvolvimento à medida, permite concluir que a melhor opção poderá ser a de 

utilização de tecnologia testada e comprovada por outros organismos com necessidades 

idênticas.  

 

Optar por uma solução de desenvolvimento à medida comporta um risco significativo e o 

insucesso pode ser o resultado mais provável (Heeks, 2006, pp. 192-215). Parece oportuno 

referir que não existe nenhum software que possa ser adquirido e instalado directamente numa 

organização, sem ser customizado de acordo com os requisitos dessa organização.  

 

b) Base de dados – A decisão quanto à tecnologia de Base de Dados deverá ser tomada 

em função dos requisitos determinados pelo software e que ofereça as melhores condições em 

termos de robustez, segurança e custos de aquisição e manutenção. Caso haja conhecimento 

interno numa determinada linguagem de base de dados, esse factor também pode ser 

importante no momento de optar pela solução mais adequada. Também as soluções open 

source poderão ser equacionadas, havendo que garantir que existe know how disponível para 

prestar o suporte necessário.  

   

c) Hardware – deverá ser definido depois de tomadas as opções em relação ao software 

e às bases de dados. Trata-se de adquirir scanners, PC com determinados requisitos em 

função da utilização prevista, bem como servidores com a capacidade necessária para 

armazenar os volumes de informação estimados. Para definir os requisitos destes 

equipamentos, para além do software é necessário estimar o nível de utilização e a capacidade 

de crescimento. Por exemplo, quando se definem os requisitos dos equipamentos de 

digitalização é necessário ter em conta a volumetria dos documentos que se espera que 

venham a ser digitalizados. Para essa estimativa, é essencial conhecer o número médio de 

documentos e páginas entrados na organização, bem como o número de utilizadores que 

directamente vão utilizar ou interagir com esta tarefa. 

 



 

42 

 

d) Infra-estrutura de rede – considerando que as soluções mais adequadas ao tratamento 

dos documentos e conteúdos de nível organizacional assentam em tecnologia web, é 

indispensável analisar se a infra-estrutura de rede é adequada e se a largura de banda 

disponível está dimensionada para fazer face ao aumento de tráfego esperado. Este aspecto 

pode determinar o insucesso de um projecto, caso não tenham sido tomadas as iniciativas 

adequadas para que o novo sistema funcione sem entropias a este nível.   

 

3.2.2. Contratação pública  

 

Em qualquer projecto de introdução de novos sistemas de informação afigura-se essencial 

cumprir as regras previstas no novo Código da Contratação Pública
50

, pelo que, no momento 

de estimar a duração do projecto sugere-se que sejam tidos em conta os prazos previstos na 

legislação em vigor. 

 

Para o lançamento do procedimento concursal, é necessário dispor de um caderno de 

encargos, que seja exaustivo e suficientemente objectivo, para que não haja dúvidas quanto ao 

tipo de soluções pretendidas. A Arquitectura de Sistema de Informação poderá ser a peça 

essencial para a elaboração do caderno de encargos. Para além do âmbito, o caderno de 

encargos deve reflectir todos os requisitos do novo sistema, bem como os objectivos a atingir. 

 

Poderá ser útil que o caderno de encargos refira se a organização tem recursos humanos ou 

equipa interna que pretenda afectar ao projecto. A experiência da autora permite afirmar que, 

caso a organização tenha algum know-how interno e disponibilidade, a participação de uma 

equipa de projecto interna pode traduzir-se numa mais-valia, nomeadamente para a 

sustentabilidade do novo sistema. O desenvolvimento de um projecto constitui um laboratório 

muito rico de aquisição de novos conhecimentos técnicos e organizacionais, que podem 

facilitar a manutenção correctiva e evolutiva futuras. 

 

Passada a fase de concurso e concluído o processo de selecção, que culmina com a 

assinatura do contrato entre as partes envolvidas, haverá que contar ainda com o prazo para a 

obtenção do Visto do Tribunal de Contas. Só a partir desse momento existem condições para 

dar início ao projecto de implementação. 

 

3.2.3. Ciclo de vida do projecto 

 

Existem várias abordagens ao ciclo de vida de um projecto de governo electrónico. Para alguns 

autores de literatura sobre gestão de projectos (Roldão, 2005, pp. 3-12), um projecto tem 

quatro fases: concepção, desenvolvimento, implementação e conclusão. Contudo, a 
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experiência demonstra que poderá ser útil introduzir uma quinta fase, que é a fase da definição 

da sustentabilidade do projecto. Heeks (2006) revela uma grande preocupação com todo o 

ambiente à volta dos projectos de governo electrónico, em que se jogam múltiplas dimensões 

organizacionais e, talvez por essa razão, revela uma forte preocupação com a continuidade 

dos sistemas para além da fase de implementação. De acordo com a abordagem deste autor, o 

ciclo de vida do projecto não termina com a conclusão do mesmo e engloba as seguintes 

fases: concepção, desenho do modelo futuro, construção do novo sistema, conclusão do 

projecto e definição da sustentabilidade do novo sistema implementado. Os constrangimentos 

e as resistências às transformações provocadas pelos projectos de novos sistemas de 

informação tenderão a (re)instalar-se, se não for definida e operacionalizada uma estratégia 

que garanta a continuidade do projecto. Factores como liderança, recursos humanos e 

financeiros são vitais para a continuidade. 

 

O conhecimento empírico da autora permite concordar que esta última fase é de grande 

relevância, pois, a ser ignorada, pode levar a que o novo sistema entre em colapso logo após a 

sua implementação. É fundamental garantir as condições para que o novo sistema funcione, 

cumpra os objectivos que levaram à sua implementação e entre num ciclo de amadurecimento, 

evolução e melhoria contínuas.  

 

3.3. Preparação do projecto 

 

3.3.1. Estudo de viabilidade  

 

Antes de qualquer decisão de desenvolver um projecto de implementação de um novo sistema 

de informação, sugere-se a elaboração de um estudo de viabilidade. Como se trata de um 

momento prévio à decisão de avançar, trata-se de um exercício abstracto, em que, pela 

primeira vez, se toma consciência da distância que existe entre a realidade do momento e a 

realidade futura que se pretende alcançar.  

 

De acordo com a formação pedagógica em gestão de projectos e com a experiência da autora 

ao longo dos últimos dez anos, o estudo de viabilidade é uma peça essencial para justificar o 

projecto e para fundamentar a decisão de avançar, o qual deve ter em conta vários aspectos, 

nomeadamente (Heeks, 2006, pp. 157-171):  

 

o Políticos – até que ponto o projecto tem suporte e enquadramento político? Até que 

ponto o projecto tem o apoio dos principais stakeholders? Que conflitos de interesses 

podem comprometer o projecto? Que resistência é possível antecipar? O aspecto 

político torna-se decisivo para a construção de um guião que ajude a estudar a 
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viabilidade do projecto, na medida em que analisa e antevê os drivers do projecto, o 

suporte ao projecto, os conflitos de interesses e as potenciais resistências.  

 

o Tecnologia – este é o aspecto que poderá suscitar menor preocupação, pois a 

tecnologia está disponível para ir ao encontro dos requisitos de qualquer projecto 

organizacional.  

 

o Financiamento - aspecto importante a ter em conta. Sugere-se a identificação de fontes 

de financiamento e que sejam asseguradas as verbas necessárias ao desenvolvimento 

do projecto e à utilização e sustentabilidade do novo sistema.  

 

o Outros recursos – é fundamental analisar que recursos humanos, que competências, 

que conhecimento e que atitude a organização tem para desenvolver o projecto. Esta 

análise é fundamental para a decisão de desenvolver o sistema internamente ou 

recorrer ao outsourcing. 

 

o Sustentabilidade – o estudo de viabilidade deve referir de que modo o sistema 

continuará a ser usado para além da fase de projecto. Ou seja, é necessário analisar 

quem vai assegurar a manutenção evolutiva do sistema, se há capacidade financeira 

para novas funcionalidades e novas actualizações, quem fará a manutenção no dia-a-

dia, se recursos internos ou externos, durante o ciclo de vida do novo sistema. 

 

o O impacto na organização e o seu efeito junto do cidadão e/ou empresas - aspecto 

essencial a analisar, com vista a sustentar uma decisão de avançar ou não. 

 

Quando o projecto envolve um orçamento significativo, em que é preciso justificar a 

razoabilidade em termos de retorno do investimento, o estudo de viabilidade pode ser um 

elemento importante, mesmo que a decisão de avançar esteja tomada.  

 

No que se refere concretamente ao projecto, devidamente enquadrado nos aspectos atrás 

referidos, o estudo de viabilidade deverá conter: 

 

 Um sumário executivo que, para além de uma síntese do projecto, integre numa visão 

de alto nível; 

 O âmbito do projecto, os objectivos, os entregáveis, os mecanismos de 

acompanhamento e medição de resultados, o orçamento necessário, os benefícios, as 

desvantagens do não desenvolvimento, as alternativas ao projecto e os custos da 

solução alternativa; 
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 Uma análise de risco, que identifique os riscos reais e potenciais, bem como a 

estratégia para anular ou mitigar esses riscos.  

 Um plano de projecto que, para além de situar o projecto no âmbito nacional, da tutela 

ou de organismos similares, deverá definir a estratégia para identificar as melhores 

soluções, os mecanismos de controlo e medição de resultados, a estratégia de 

qualidade, a estratégia de gestão da mudança, a estratégia de comunicação, bem 

como os documentos que irão servir de base à gestão global do projecto.   

 A estrutura de projecto, alinhada com uma matriz de responsabilidades. 

 Análise de cenários alternativos a vários níveis: de âmbito, de opção por desenvolver 

internamente ou em outsourcing; a oportunidade do desenvolvimento do projecto.  

 

Considerando a importância do estudo de viabilidade para a tomada de decisão, sugere-se que 

este contenha os aspectos importantes do projecto e que seja aprovado e assinado pelos 

principais stakeholders. 

 

3.3.2.  Planeamento do projecto 

 

As metodologias de gestão de projecto (Miguel, 2009), bem como as metodologias seguidas 

pelas empresas de consultoria, tornam possível sistematizar os trabalhos que deverão ser 

desenvolvidos na fase de planeamento, como apresentado no parágrafo seguinte. 

 

Nesta fase, definem-se os modelos de documentos para acompanhamento das várias 

vertentes do projecto, desde a sua gestão até à conclusão e entrega. É útil mapear todos os 

requisitos do caderno de encargos para uma matriz de objectivos e requisitos do projecto. 

Identificam-se todas as actividades, tarefas, dependências, prazos de execução e recursos 

humanos necessários a cada actividade e tarefa. Introduz-se esta informação numa ferramenta 

tecnológica de gestão de projectos, que será um instrumento fundamental para o planeamento 

e acompanhamento de todas as acções. Define-se o sistema de arquivo, onde vai ficando 

armazenada toda a informação do projecto, acessível a todos os stakeholders. Define-se o 

sistema de backup. Define-se a infra-estrutura de comunicações, nomeadamente telefone, rede 

informática, correio electrónico e acesso internet. 

 

Elabora-se o Plano de Gestão de Projecto, que deverá incluir todas as componentes do 

projecto, nomeadamente: 

 

 Enquadramento do projecto na organização 

 Missão e visão do projecto 

 Apresentação do projecto 

 Estrutura de projecto e responsabilidades 
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 Stakeholders 

 Dependências do projecto e dependências críticas 

 Controlo do calendário, âmbito, estado, problemas e alterações ao âmbito 

 Plano financeiro 

 Plano de recursos humanos 

 Controlo de entregáveis 

 Gestão do risco 

 Gestão de configurações 

 Gestão de requisitos 

 Controlo de qualidade 

 Controlo de decisões e processo decisório 

 Desenvolvimento do novo sistema: análise, desenho, construção, testes, 

disponibilização 

 Ferramentas de projecto  

 Métricas 

 Gestão da Mudança 

 Plano de Comunicação 

 Plano de Formação 

 

Cada um destes pontos pode dar origem a documentos autónomos, com modelos específicos, 

para melhor desenvolvimento e controlo. 

 

3.3.3. Implementação do projecto 

 

3.3.3.1. Arranque do projecto 

 

Embora nem sempre entendida a sua relevância, as metodologias seguidas pelas empresas de 

consultoria, bem como a experiência da autora, apontam para a relevância da organização de 

um evento na organização, que comunique os aspectos principais do projecto a todos os 

funcionários, o prazo de implementação, a metodologia que irá ser seguida, bem como o 

envolvimento dos vários sectores da organização. Este evento revela-se de grande importância 

para a gestão da mudança. 

 

3.3.3.2. Levantamento de processos e análise de requisitos 

 

Tomando como ponto de partida a arquitectura de sistemas de informação, o caderno de 

encargos e o contrato de adjudicação, inicia-se uma fase de identificação dos requisitos, agora 

já num contexto concreto e, por essa razão, com o maior detalhe possível, de cada 

necessidade que o novo sistema deverá endereçar. Para esta fase é fundamental a 

participação de interlocutores chave de cada área envolvida, de modo a garantir a completa 
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identificação dos requisitos, a validação dos documentos produzidos, a validação do novo 

modelo de funcionamento e, mais tarde, a realização dos testes de aceitação. Para além de 

bons conhecedores das funções das respectivas áreas, os interlocutores chave devem ter 

algum poder de decisão ou, caso tal não seja viável, devem ter um fácil acesso aos decisores, 

para efeitos de validação de todas as definições do novo modelo, a que podemos designar de 

“modelo futuro”.   

 

Esta é uma fase que requer alguma capacidade crítica e de abstracção por parte de todos os 

intervenientes, na medida em que lhes é pedido que pensem numa forma alternativa de 

organizar o trabalho e os circuitos da informação e decisão. Nem sempre este exercício é 

conseguido, obrigando a alterações imediatamente após a entrada em exploração do novo 

sistema. 

 

3.3.3.3. Desenho do novo sistema  “modelo futuro” 

 

Efectuada a análise de requisitos e validados os respectivos documentos, segue-se o desenho 

do novo sistema, com todas as funcionalidades e interacções. Embora ainda numa fase 

bastante precoce, o público-alvo tem um primeiro contacto visual, através da representação 

gráfica dos processos, com a nova forma de desempenhar as tarefas, começando a interiorizar 

a mudança a que lhe é pedido que adira. O “modelo futuro” deve ser apresentado pelos 

interlocutores chave, ou utilizadores chave, em evento devidamente organizado para o efeito e 

destinado a todo o público-alvo, prosseguindo a estratégia de gestão da mudança. 

 

3.3.3.4. Construção do novo sistema 

 

Apresentado e aprovado o “modelo futuro”, inicia-se a fase de construção. É a fase mais 

técnica do projecto, em que são transpostos para a tecnologia todos os requisitos identificados 

e validados. É a fase a que os consultores externos chamam “fase de laboratório”. O maior ou 

menor sucesso do desenvolvimento técnico do projecto depende fundamentalmente do 

conhecimento técnico e da experiência dos elementos da equipa que é afecta ao projecto, pelo 

que a maturidade desses elementos no desenvolvimento de projectos similares é um factor 

importante de sucesso. Também o conhecimento dos processos da Administração Pública e 

das normas que esta é obrigada a respeitar podem ser uma mais-valia.  

 

3.3.3.5. Documentação 

 

Durante a fase de projecto, a documentação deve estar em repositório próprio, acessível à 

estrutura de projecto, aos interlocutores e aos decisores que estiveram envolvidos nas fases 

anteriores. Deve haver documentação técnica e funcional, que permita, em qualquer momento, 

conhecer os requisitos, o desenho, as decisões, os desenvolvimentos, as integrações. Para 

além da utilidade enquanto guias do projecto, a documentação deve reflectir todas as decisões 
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que mais tarde possam ser consultadas e entendidas por outros actores que sucedam à 

estrutura de projecto e aos interlocutores chave. Trata-se de uma questão de transparência e 

de respeito pelos contributos de todos quantos, em algum momento, foram chamados a 

colaborar. Afigura-se muito útil que quaisquer desvios ao modelo futuro ou a qualquer outra 

decisão estejam devidamente documentados e justificados, para memória futura. A 

documentação é um elemento essencial à credibilização de todas as decisões tomadas. 

 

3.3.3.6. Testes 

 

Depois de construída a solução, segue-se a fase de testes. Devem ser chamados a esta tarefa 

os interlocutores e/ou decisores que participaram na análise e validação de requisitos. Poderá 

ser determinante dedicar o tempo que for necessário a esta fase, evitando, assim, dificuldades 

no momento em que o novo sistema entrar em exploração. 

 

3.3.3.7. Formação 

 

Sugere-se que os materiais de formação sejam elaborados à medida que o desenvolvimento 

do sistema vai progredindo. Devem estar adequados ao público-alvo: utilizadores técnicos (de 

administração), utilizadores-chave e utilizadores finais. O plano de formação, bem como o 

formato final dos cursos de formação devem ter em conta o trabalho desenvolvido no âmbito da 

gestão da mudança, que fornecerá informação relevante para a definição dos conteúdos, a 

duração e a metodologia a seguir. As plataformas de e-learning podem ser um instrumento útil 

de formação quando está envolvido um número significativo de formandos, durante um período 

relativamente curto de formação. A experiência da autora no planeamento e desenvolvimento 

de planos de formação permite referir que a formação em regime de e-learning não deve 

substituir a formação presencial inicial, dada a necessidade de acompanhamento da 

generalidade dos utilizadores finais. 

 

3.3.3.8. Entrada em produtivo 

 

O sistema entra em produtivo depois de devidamente testado em todas as funcionalidades. 

Trata-se de uma fase muito exigente, que requer grande disponibilidade por parte das equipas 

de projecto e dos utilizadores-chave. É fundamental garantir que os erros detectados em 

situação real são imediatamente corrigidos e que os utilizadores não ficam sem apoio perante 

as dificuldades normais de adaptação à nova forma de realizar as suas tarefas.  

 

3.3.3.9. Apoio ao arranque 

 

É essencial garantir que estão criadas as condições que facilitam a utilização do novo sistema 

pelos seus utilizadores finais. O apoio ao arranque deve ser assegurado pela equipa de 

projecto, bem como pelos utilizadores-chave que participaram na construção do novo sistema e 
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que adquiriam o conhecimento que lhes permite apoiar os utilizadores na realização das suas 

tarefas no novo sistema electrónico. 

 

Para além do apoio presencial, deve ser criada uma linha telefónica específica, para prestar ao 

utilizador toda a ajuda de que necessita no seu posto de trabalho. Numa fase de maior 

maturidade na utilização do novo sistema, poderão ser implementados mecanismos de reporte 

de problemas e sua resolução, desde o mais simples, via e-mail, até aos mais profissionais, 

através de tecnologia específica, com a vantagem de ir criando uma base de conhecimento da 

identificação e resolução de problemas. Esta base de conhecimento é fundamental para 

direccionar as eventuais melhorias ao sistema, identificar necessidades de elaboração de 

procedimentos, identificar as necessidades de informação clara e específica para o utilizador, 

bem como o planeamento de novas acções de formação.  

 

A estrutura de apoio ao arranque é fundamental para a redução das resistências à mudança, 

para a sustentabilidade e para a evolução do sistema. 

 

3.3.4.  Conclusão do projecto 

 

Concluídas todas as fases do projecto, torna-se um exercício muito útil rever todos os 

objectivos identificados e todos os desvios, com vista a documentar a total execução do 

projecto. Sugere-se a elaboração de um pequeno relatório, que sistematize as alterações 

decididas ao longo das várias fases de projecto, de modo a poder ser consultado em caso de 

dúvidas. Este relatório, que pode ter a forma de uma matriz de execução, é particularmente 

importante sempre que se verificam mudanças ao nível directivo e/ou ao nível de cargos 

intermédios da organização, que possam pôr em causa a execução dos objectivos e/ou as 

opções tomadas. A conclusão do projecto, com todos os entregáveis claramente identificados, 

deve ser formalizada, de modo a que a organização interiorize todas as funcionalidades de que 

passou a dispor e desenvolva os procedimentos de encerramento da relação contratual com o 

prestador de serviços, conforme estabelecido no caderno de encargos e no contrato de 

adjudicação.   

 

3.4. Gestão de projecto  

 

A bibliografia consultada em matéria de gestão de projectos, os conteúdos de formação em 

gestão de projectos, que a investigadora frequentou, bem como a sua experiência na condução 

dos dois projectos referidos na Introdução, permitem afirmar que um dos factores críticos de 

sucesso consiste na definição de uma estrutura de gestão de projecto, com as competências e 

as características necessárias ao projecto, bem como a designação de um chefe de projecto, 

ou gestor de projecto, com competências, experiência e características, assumidas pelos 

autores de metodologias de gestão de projecto como imprescindíveis a uma boa gestão de 
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projecto (Miguel, 2009, pp. 27-54), (Kerzner, 2006) e (Roldão, 2005, pp. 3-175). As 

competências, a experiência e as características pessoais e profissionais do chefe de projecto 

são determinantes para o sucesso do projecto (Miguel, 2009, pp. 27-54).   

    

3.4.1.  Estrutura de Projecto 

 

Mesmo que a decisão recaia sobre o recurso a terceiros para o desenvolvimento do projecto, é 

desejável que a organização defina uma estrutura de projecto e que a publicite internamente, 

através dos canais disponíveis – mail, Intranet, Newsletter. É essencial que um projecto desta 

natureza esteja colocado ao mais alto nível da hierarquia da organização, de modo a que o 

mesmo seja entendido como estratégico para o cumprimento da missão da organização, com a 

qual a direcção está comprometida. A aceitação das acções do projecto pela organização 

torna-se mais fácil, pois a estrutura de projecto, qualquer que seja a sua acção, traduz a visão 

da direcção de topo e, nessa medida, reduz o campo de manobra dos resistentes à mudança. 

 

A presença, explícita ou implícita, da direcção de topo na condução do projecto é um factor 

crítico de sucesso, conforme pôde experimentar a autora, ao longo dos projectos em que 

esteve envolvida.  

 

O projecto deve ter um patrocinador – o sponsor – que, confiando no gestor de projecto, lhe 

conferirá os poderes de que este necessita para desenvolver todas as fases do projecto, 

implementando, também, as mudanças que vão sendo induzidas ao longo do mesmo (Miguel, 

2009), (Kerzner, 2006, pp. 372-394)  

 

É essencial que a direcção de topo esteja comprometida com os objectivos do projecto, 

tomando decisões, assinando comunicações e aderindo, ela própria, à mudança. Um projecto 

de governo electrónico, na medida em que induz mudanças profundas no seu modelo 

tradicional de funcionamento, exige que estas condições prévias estejam asseguradas, sem as 

quais o projecto estará condenado ao fracasso (Miguel, 2009, pp. 381-399). 

 

3.4.2.  Comissão de Acompanhamento 

 

Deve integrar stakeholders com poder dentro da organização, nomeadamente directores das 

áreas envolvidas no projecto, e ser presidida pelo director nacional ou pelo subdirector a quem 

tenha sido confiada a responsabilidade final do projecto. É desejável que esta figura seja 

também o sponsor do projecto (Heeks, 2006). O director financeiro da organização deve 

igualmente fazer parte, pois o entendimento e o acompanhamento do projecto facilitam a 

afectação das verbas necessárias. A direcção e gestão de projecto fazem igualmente parte da 

comissão de acompanhamento, à qual reportam.  
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A comissão de acompanhamento participa na definição do âmbito do projecto, ou 

simplesmente o valida, define ou valida a estratégia do projecto, toma as decisões estratégicas 

que lhe são apresentadas aquando da fase de planeamento estratégico, comunica as decisões 

estratégicas do projecto à organização e garante a afectação dos recursos necessários para 

atingir os objectivos estratégicos. Valida o modelo futuro, analisa os problemas escalados pelo 

gestor ou pelo director de projecto e toma as decisões necessárias. Analisa e discute os 

relatórios de progresso apresentados pelo gestor de projecto e acompanha o desenvolvimento 

global do projecto até à sua aceitação final. 

 

3.4.3.  Director e Gestor de projecto 

 

O director de projecto desenvolve as suas funções em estreita articulação com o gestor de 

projecto. Acompanha o desenvolvimento de todas as actividades de projecto, através dos 

relatórios de progresso e de todos os documentos que são produzidos pela equipa de projecto. 

Tem a responsabilidade de estar atento às dificuldades que o gestor enfrenta, normalmente ao 

nível da organização e suas estruturas, que podem pôr em causa o cumprimento do âmbito, os 

prazos e o orçamento. Poderá ter um papel de facilitador entre o gestor de projecto e a 

comissão de acompanhamento, sempre que tal se revele necessário, fora da regularidade das 

reuniões da Comissão. 

 

O gestor de projecto tem a responsabilidade geral da gestão do projecto e é o primeiro 

responsável pelo cumprimento das cláusulas contratuais. É a figura chave em todas as fases 

do projecto. Reporta ao director de projecto e à comissão de acompanhamento. 

 

3.4.4.  Equipa de Projecto  

 

A equipa de projecto deve ser identificada e oficializada perante a organização, de modo a 

assegurar que esta tem um mandato da direcção de topo e reúne as condições necessárias ao 

cumprimento das funções que lhe cabem. 

 

A experiência na gestão de equipas de projecto, levam a autora a considerar que as 

competências e as características de cada um dos elementos da equipa, bem como o conjunto 

dessas competências, poderão ser determinantes para o sucesso do projecto. São muitos os 

desafios que a equipa terá que enfrentar, pelo que se sugere que o recrutamento seja alvo de 

uma grande atenção.  

 

As competências deverão ser identificadas em função das responsabilidades e tarefas técnicas 

que terão que ser realizadas pelo conjunto da equipa e por cada elemento individualmente. 
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Para além deste aspecto, será importante identificar que tipo de relacionamento deverá existir 

dentro da equipa e com todos os stakeholders do projecto. Para esta tarefa é importante 

consultar o trabalho realizado na fase de planeamento estratégico (Ponto 3.1.2. Planeamento 

estratégico). 

 

De acordo com o modelo de funcionamento das equipas de sucesso (Belbin)
51

, o sucesso das 

equipas resulta da existência de pessoas com papéis diferentes e complementares quanto à 

definição e implementação de uma visão comum, à realização das tarefas e à regulação da 

dinâmica da equipa (Oliveira T. V., 2009).  

 

As competências devem ter uma relação directa com a capacidade de aprendizagem, como 

plataforma para um melhor desempenho. A diferenciação das organizações reside no 

conhecimento e é daqui que resulta a produtividade, a qualidade e outras mais-valias em 

relação a outras organizações (Senge, 1990). 

 

As equipas devem ter a capacidade de contribuir para o desenvolvimento da estratégia da 

organização, inserir-se na sua cultura e respeitar os seus valores.    

 

Para levar a cabo projectos, aumentado as hipóteses de sucesso, os elementos da equipa de 

projecto deverão ser recrutados com base em competências genéricas, ou transversais a todos 

os elementos e decorrem da própria essência do projecto: os objectivos, o âmbito, o tipo de 

interacções que o mesmo irá exigir, etc. Para além das competências transversais, há a 

necessidade de recrutar competências específicas e técnicas, em função de um determinado 

papel dentro da equipa, conforme apresentado adiante.  

 

A seguir apresenta-se uma descrição de competências, elaborada com base em modelos de 

competências (Zingheim, Ledford Jr, & Schuster, 1996, pp. 1-11), que o conhecimento empírico 

da autora permite confirmar como importantes numa equipa de projecto inovadora, bem como 

na descrição dos nove papéis da equipa de Belbin
52

, considerados importantes para o sucesso 

dos projectos e das organizações. Para esta selecção de competências, concorreu também o 

conhecimento adquirido em cursos de formação
53

 sobre esta temática. 

  

 

 

 

                                                      
49 

http://www.belbin.com/content, acedido em 10-04-2012 

52
 http://www.belbin.com, acedido em 10-04-2012 

53
 Disciplina “Gestão de Competências – A Equipa de Projecto”, Diploma de Especialização em Inovação e 

Aprendizagem Organizacional, INA, 2009 
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3.4.4.1. Competências genéricas:  
 

Adaptabilidade – Capacidade para se adaptar ao contexto de actuação da equipa de projecto, 

em que a dinâmica pode mudar a cada momento, à medida que o projecto evolui.  

Autoconfiança e assertividade – Os elementos da equipa têm que ter capacidade para fazer 

passar as mensagens do projecto, sem pôr em causa as opiniões dos outros stakeholders. 

Têm que ser convictos e seguros nas suas afirmações, tendo capacidade para defender, de 

forma clara e segura, os objectivos e as decisões tomadas em projecto. Esta característica 

revela-se de grande importância, quando é essencial levar os outros a aderir ou a compreender 

os benefícios do projecto.  

Espírito de cooperação – Capacidade para trabalhar com pessoas de carreiras e categorias 

diferentes, desde o nível mais baixo até ao nível mais elevado da hierarquia, sem que a 

distância hierárquica ponha em causa a sua posição no projecto e na equipa.  

Orientação para o cliente – Capacidade para se colocar na pele dos destinatários do projecto, 

de modo a perceber as suas necessidades, angústias, dificuldades e atitudes. 

Relacionamento interpessoal – Boa capacidade para ouvir e estar atento aos outros, de 

modo a perceber atitudes e comportamentos. Capacidade para se relacionar dentro e fora da 

equipa, bem como fora da Instituição.  

Resolução de problemas – Capacidade para resolver problemas inesperados, adoptando 

sempre uma postura calma e serena, mesmo quando os problemas se apresentam de difícil 

resolução.    

Resistência ao stress – Capacidade para desenvolver a sua actividade num ambiente por 

vezes pouco favorável, com um sem número de solicitações em simultâneo e com uma 

multiplicidade de interacções em jogo.  

Resistência à resistência – Capacidade para lidar com a resistência à mudança, sobretudo a 

resistência passiva, que requer um esforço muito maior de identificação e mitigação. A 

resistência passiva requer uma grande compreensão das forças em jogo, dos conflitos de 

interesses e dos jogos de poder, de modo a definir estratégias que permitam obter consensos, 

que viabilizem o desenvolvimento e sucesso do projecto. 

 

3.4.4.2. Competências específicas:  
 

Autonomia – Capacidade para agir, sem necessitar de orientações específicas da hierarquia 

de projecto, dentro das linhas estratégicas do projecto, com vista a atingir os fins propostos. 

Trabalho em equipa - Capacidade para partilhar informação e conhecimento com os demais 

elementos da equipa. Capacidade para contribuir para as tarefas de outros elementos da 

equipa, quando tal se revelar adequado. Capacidade para reconhecer o trabalho dos outros em 
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detrimento do próprio, se for esse o caso. Capacidade para reconhecer o mérito das ideias dos 

outros. 

Capacidade de comunicação – Capacidade de relacionamento com os outros. Boa 

capacidade de comunicação, sobretudo quando se trata de comunicar objectivos do projecto, 

marcos importantes, benefícios, etc.   

Capacidade de decisão – Capacidade para tomar decisões em variados contextos. Não 

deixar que situações se arrastem sem resolução por falta de decisão. Capacidade de análise e 

ponderação para tomar as decisões adequadas ao projecto.  

 

3.4.4.3. Competências de gestão:  

 

Negociação e persuasão – Capacidade para negociar e atrair financiamentos para o projecto; 

capacidade de levar os outros, nomeadamente a direcção financeira, ou o sponsor, a perceber 

e a dar prioridade às necessidades financeiras do projecto.    

Pensamento estratégico – Capacidade de manter os objectivos estratégicos do projecto 

alinhados com os objectivos estratégicos da organização e não abdicar, consciente ou 

inconscientemente, dessa linha de orientação. Capacidade para manter a coerência estratégica 

do projecto. 

Desenvolvimento dos outros – Capacidade para atender às necessidades dos outros e 

procurar dar-lhes meios para o seu desenvolvimento profissional, nomeadamente através da 

formação em áreas relevantes para o desempenho das suas funções na equipa. 

Condução da mudança – Capacidade para analisar os impactos do projecto nos utilizadores 

finais e desenvolver uma estratégia de gestão da mudança, capaz de minimizar dificuldades e 

tornar a mudança mais fácil e, eventualmente, desejada. O elemento do grupo com esta 

capacidade deverá efectuar o perfil do utilizador final, sob vários aspectos – idade, 

escolaridade, estatuto, expectativas em relação à organização e à carreira, funções 

actualmente desempenhadas, funções a desempenhar no futuro - com vista a elaborar um 

plano de comunicação e de formação adequado ao público-alvo.  

 

3.4.4.4. Competências técnicas:  

 

Conhecimentos de informática – A equipa de projecto deve incluir elementos com o 

conhecimento técnico adequado às funções técnicas que decorrem do projecto. 

Línguas estrangeiras – Tratando-se de um projecto de implementação no âmbito dos 

sistemas e tecnologias de informação, é fundamental que os elementos da equipa tenham um 

conhecimento razoável de línguas, sobretudo da língua inglesa, de modo a compreenderem 

documentação técnica, que seja necessário consultar e participar em sessões de brainstorming 
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e benchmarking com equipas de projecto de entidades congéneres estrangeiras, que tenham 

estado ou estejam envolvidas em projectos idênticos. 

 

3.4.5. Perfil e papéis dos elementos da equipa de projecto 

 

Coordenador  

 

Corresponde ao papel do gestor de projecto. É, normalmente, o elemento que traz novas ideias 

aos projectos. É um optimista por natureza, procurando estar sempre atento a todos os 

possíveis problemas, sem nunca manifestar frustração ou falta de motivação. Injecta energia 

na equipa, é determinado na prossecução dos objectivos e nunca desiste, perante as 

dificuldades. Assume responsabilidade pessoal por falhas, erros e esquecimentos. Aprende 

com os erros e é capaz de os transformar em experiência vivida, de forma a melhorar o seu 

desempenho e os resultados do projecto. 

 

Dentro da equipa de projecto, cabem-lhe, nomeadamente, as seguintes responsabilidades: 

 

 Definir e organizar as actividades da equipa, mantendo a coerência e a consistência do 

projecto; 

 Antecipar dificuldades e problemas e procurar formas de resolução, com o apoio da 

equipa, recorrendo a técnicas de resolução de problemas e conflitos; 

 Preparar pontos de situação e relatórios de progresso para a direcção de projecto; 

 Preparar documentos de suporte à decisão; 

 Organizar reuniões regulares com a equipa; 

 Garantir a visão global do projecto, alinhada com os objectivos estratégicos da 

organização; 

 Assegurar a articulação com as áreas envolvidas; 

 Participar nas Reuniões de Progresso; 

 Garantir o bom ambiente na equipa de trabalho; 

 Comunicar atempadamente eventuais problemas, riscos ou desvios ao plano de 

projecto; 

 Monitorizar e antecipar eventuais riscos e propor acções correctivas; 

 Monitorizar a concretização de todos os requisitos e objectivos definidos no caderno de 

encargos; 

 Assegurar o cumprimento dos prazos e dos orçamentos; 

 Preparar pontos de situação e relatórios de progresso para a comissão de 

acompanhamento. 
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“Formatador”, ou pragmático  

 

É um indivíduo muito motivado por natureza. Tem muita energia e uma enorme necessidade de 

fazer as coisas bem feitas. Dá forma às ideias e faz as coisas acontecer. Dá forma e direcção 

às actividades do projecto. Gosta de desafios, mas não aceita perder, o que pode tornar-se um 

problema. É muito emotivo, necessita de outros elementos da equipa, nomeadamente do 

gestor de projecto. Este elemento tem um papel relevante em reuniões de análise de 

processos e de requisitos, pois mantém clareza de raciocínio quando se gera a confusão em 

torno dos documentos em papel e respectivos circuitos.  

 

Na equipa de projecto, cabem-lhe, nomeadamente, as seguintes funções: 

 

 Participar nas reuniões de análise; 

 Validar documentos de análise e de desenho do novo sistema; 

 Colaborar na validação do modelo futuro;  

 Acompanhar os desenvolvimentos técnicos;  

 Colaborar na realização dos primeiros testes funcionais;  

 Pode dar formação aos utilizadores-chave; 

 Acompanhar a formação aos utilizadores finais 

 

 

Team Worker  

 

Faz bom ambiente de trabalho e esforça-se por manter um clima de trabalho agradável na 

equipa. É um elemento integrador, procurando integrar todos os outros. Tem grande 

capacidade para ouvir os outros, mantendo-se solidário e compreensivo e ajudando a resolver 

problemas. É sociável e interessa-se pelo outro, de forma natural. Está sempre pronto a ajudar. 

É flexível e com grande capacidade de adaptação a novas situações e a pessoas diferentes. É 

um bom comunicador, conhece os funcionários da organização, tem bom relacionamento com 

a hierarquia e, nessa medida, pode caber-lhe também o papel de “angariador” de recursos para 

o projecto. 

 

Na equipa, cabem-lhe, nomeadamente, as seguintes tarefas: 

 

 Elaborar a estratégia de comunicação do projecto; 

 Elaborar os materiais de suporte à comunicação; 

 Elaborar os textos das comunicações do projecto; 

 Acompanhar regularmente os futuros utilizadores finais, de modo a conhecer os 

receios e angústias e a definir e/ou complementar a estratégia de gestão da mudança; 
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 Estar atento ao que se passa fora da equipa e da organização, de modo a identificar 

novas oportunidades de inovação. 

 

 

Especialistas  

 

Os especialistas procuram estar sempre actualizados nas matérias que o projecto envolve. 

Procuram o seu desenvolvimento permanente, adquirindo sempre mais competências. Alguns 

podem ter competências técnicas em gestão documental e arquivo.  

 

Estão atentos aos documentos da União Europeia em matéria de governo electrónico, 

interoperabilidade, inovação e conhecimento. Conhecem a estratégia europeia e nacional nesta 

matéria e estão a par dos desenvolvimentos, quer normativos, quer tecnológicos na 

Administração Pública. 

 

Podem caber-lhes, entre outras, as seguintes tarefas: 

 

 Participar nas reuniões de definição de taxonomias e classes documentais; 

 Participar nas reuniões de análise de requisitos; 

 Participar na validação do modelo futuro; 

 Dinamizar e participar na elaboração do Plano de Classificação; 

 Dinamizar e participar na elaboração do Plano de Arquivo; 

 Colaborar na elaboração da Portaria Arquivística; 

 Participar na transposição do Plano de Classificação e da Portaria Arquivística para o 

sistema de gestão documental; 

 Dar formação do módulo de gestão do arquivo. 

 

 

Técnicos  

 

Asseguram a articulação com o departamento de TI/SI, de modo a garantir os meios e a 

execução das tarefas necessárias. Os elementos com perfil técnico podem integrar a equipa de 

desenvolvimento, participando nos trabalhos de desenvolvimento do novo sistema. Para além 

disso, pode revelar-se uma mais-valia para a sustentabilidade do sistema implementado se os 

elementos da equipa com este perfil adquirirem conhecimento técnico, específico, nos 

seguintes domínios: 

 

 Desenvolvimento de algumas funcionalidades como: criar classes documentais e 

formulários de pesquisa;  

 Desenvolvimento de formulários e fluxos electrónicos; 
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 Aprendem a desenvolver tarefas de monitorização do sistema; 

 Configuração e instalação de software. 

 

O conhecimento ao nível da manutenção de bases de dados, ainda que de nível básico, pode 

ser útil à equipa, sobretudo na identificação da origem de problemas, caso surjam. 

 

Administrativo 

 

Este elemento da equipa é um elemento muito importante, na medida em que assegura a 

ligação entre todos os elementos da equipa. Acompanha, o mais possível, os trabalhos, de 

modo a ter o conhecimento das tarefas, das reuniões e do andamento dos trabalhos. Requer, 

nomeadamente, capacidade organizativa, sentido de responsabilidade e bom relacionamento 

interpessoal. 

 

Cabe-lhe, nomeadamente: 

 

 Prestar apoio à equipa, ou equipas de projecto; 

 Assegurar os aspectos logísticos; 

 Elaborar documentos sob orientação dos elementos da equipa; 

 Efectuar o tratamento documental da documentação do projecto; 

 Assegurar o atendimento telefónico e que as mensagens chegam aos destinatários; 

 Assegurar a recepção e envio de expediente; 

 Assegurar a marcação de reuniões, e respectiva logística, em conformidade com a 

agenda da equipa. 

 

 

3.4.6.  Mecanismos de acompanhamento e controlo  

 

Para além de cumprir os objectivos do projecto, conforme expresso no caderno de encargos, 

na proposta seleccionada e no contrato de adjudicação, o gestor de projecto tem que garantir 

que esses objectivos são cumpridos dentro do calendário acordado e dentro do orçamento 

previsto. Para garantir o controlo de todas as componentes do projecto, o gestor de projecto, 

começa por definir um conjunto de modelos e matrizes que reflectem todas as preocupações 

da gestão do projecto e que lhe vão permitir acompanhar, monitorizar e controlar a execução e 

o cumprimento dos objectivos de cada vertente do projecto, bem como os riscos associados ao 

mesmo. Na gestão de projectos, um dos problemas que com frequência conduz ao fracasso é 

a incapacidade de manter a execução do projecto dentro do prazo, do orçamento e do âmbito, 

pelo que o rigor é determinante para o sucesso (Miguel, 2009). Para que todo este 

acompanhamento e controlo seja possível, sugere-se o acompanhamento do projecto com 
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base em modelos, de acordo também com as metodologias de empresas de consultoria, 

conforme referido no ponto 3.3.2. (Planeamento do projecto).  

 

3.4.7.  Gestão do risco: análise e estratégia de mitigação 

 

Um projecto de desmaterialização apresenta múltiplos riscos que podem comprometer a sua 

execução nos termos previstos e contratualizados. Identificar claramente os riscos associados 

a cada área do projecto é um exercício a realizar logo no início do projecto, de forma a clarificar 

todas as causas e efeitos, conhecidos ou prováveis, como base para a definição de uma 

estratégia de mitigação ou anulação do risco. A partir desse conhecimento, será útil definir um 

Plano de Gestão do Risco e uma correspondente Matriz de Riscos, que facilite o 

acompanhamento, controlo e mitigação da probabilidade, ou o impacto da sua ocorrência.  

 

O conhecimento empírico da autora, bem como o acompanhamento das metodologias de 

algumas empresas de consultoria neste âmbito, levam a sugerir que o Plano de Gestão de 

Risco contenha, nomeadamente: 

 

 Identificação dos riscos reais e potenciais 

 Probabilidade de ocorrência 

 Impacto da ocorrência no projecto 

 Identificação das acções a desenvolver perante cada risco, para evitar a sua ocorrência 

 Identificação das acções de mitigação de impacto, caso o risco ocorra 

 Monitorização do estado de cada risco ao longo do projecto. 

 
A análise SWOT, instrumento utilizado no âmbito do planeamento estratégico do projecto 

(Roldão, 2005) pode ser útil para a identificação dos riscos e a definição da estratégia de 

gestão do risco (Heeks, 2006, pp. 216-237). 

 

Este trabalho torna-se essencial em qualquer projecto, mas ganha maior relevo num projecto 

de desmaterialização na Administração Pública, na medida em que, para além dos riscos ao 

nível da organização, será útil antever potenciais riscos que decorram de factores políticos e 

outros, que estejam fora do domínio da organização. Um dos riscos que está normalmente 

presente nos projectos da Administração Pública decorre de alterações legislativas, muitas 

vezes na sequência de alterações políticas, que podem pôr em causa os objectivos e o plano 

do projecto. Uma alteração anunciada, ou concretizada, à Lei Orgânica da organização, que 

altere as condições de execução do projecto constitui um risco a incluir numa matriz de riscos. 

Uma decisão imposta do exterior, de adesão aos serviços partilhados, durante a 
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implementação de um projecto nas áreas envolvidas, por exemplo, de um ERP
54

, constitui 

igualmente um risco, que é necessário antever e definir respostas. Embora a adesão aos 

serviços partilhados da Administração Pública possa ser estrategicamente desejável, não deixa 

de ser um risco para um projecto individual, em curso numa organização. Um outro risco pode 

ocorrer quando a organização é confrontada com uma decisão de fusão ou extinção. Ao nível 

interno, uma mudança de direcção, a saída do sponsor do projecto, do gestor de projecto, de 

utilizadores chave ou outros elementos importantes da estrutura de projecto, podem constituir 

riscos e implicam um plano de acção tendente a minimizar os impactos. Para facilitar a 

monitorização dos riscos, sugere-se que a Matriz contenha os seguintes elementos: 

 

 

 ID – Número sequencial identificador do risco; 

 Risco – Descrição do risco; 

 Efectivação – Período de tempo no qual o risco poderá ocorrer; 

 Importância – Importância do risco no projecto; 

 Probabilidade – Probabilidade de o risco ocorrer; 

 Resposta ao risco – Conjunto de acções a desenvolver caso o risco ocorra ou esteja na 

iminência de ocorrer; 

 Responsável – Pessoa responsável pela implementação das medidas planeadas, para 

cada caso; 

 Impacto – Impacto dos riscos no desenvolvimento do projecto, na qualidade e/ou nos 

prazos estabelecidos; 

 Evolução – Última acção desenvolvida sobre o risco; 

 Data evolução – Data em que foi desenvolvida a última acção sobre o risco. 

 

A Figura 3, na página seguinte, apresenta um exemplo de uma Matriz de Riscos, elaborada de 

acordo com a experiência, com as metodologias de gestão do risco definidas por empresas de 

consultoria em SI/TI e de acordo com metodologias de gestão de projecto (Miguel, 2009, pp. 

149-160) e (Roldão, 2005).  
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 ERP – Enterprise Resource Planning 
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Matriz de Riscos 

 

Fig. 3 – Exemplo de uma Matriz de Riscos elaborada com base na experiência e em contributos de consultores externos, no 

âmbito de projectos implementados 

 

3.4.8.  Controlo de qualidade 

 

A qualidade dos entregáveis e, em consequência, a qualidade do projecto global é um aspecto 

importante, que pode credibilizar as metodologias de gestão de projecto aplicadas, ao mesmo 

tempo que contribui para ganhar a confiança da organização no cumprimento dos objectivos e 

das metas. O controlo de qualidade assenta normalmente nas metodologias seguidas pelas 

consultoras e tem como objectivo a satisfação do cliente. O Plano de Qualidade é um elemento 

de planeamento e controlo, incidindo, nomeadamente, sobre os seguintes aspectos: 

 

 Identificação de todos os requisitos do caderno de encargos, da proposta adjudicada e 

do contrato de adjudicação; 

 Correspondência entre aqueles e os entregáveis, definindo os níveis de qualidade para 

cada entregável; 
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 Definição de rotinas de controlo de qualidade, bem como de um calendário de 

acompanhamento, de modo a ir ao encontro das expectativas da direcção de topo; 

 Consenso da direcção de topo quanto às metas a atingir em termos de qualidade dos 

entregáveis; 

 Monitorização contínua dos processos e funcionalidades, de modo a identificar 

atempadamente problemas e eliminar as causas desses problemas. 

 

3.4.9.  Avaliação do grau de cumprimento dos objectivos 

 

No final do projecto sugere-se um mapeamento entre os objectivos e requisitos do novo 

sistema, contidos no caderno de encargos, no contrato de adjudicação e no modelo futuro e 

identificar os objectivos e requisitos que foram cumpridos, bem como todos os que não foram 

cumpridos, adicionando a justificação do não cumprimento. Todos os desvios deverão ter sido 

devidamente justificados e aprovados, podendo haver notas remissivas para os documentos 

que atestem a sua aprovação. A experiência da autora permite concluir que este procedimento 

é essencial para o encerramento do projecto, devendo ser submetido à validação da comissão 

de acompanhamento, de modo a evitar divergências finais entre as equipas de projecto e a 

organização. 

 

3.5. Dimensão humana do projecto 

 

3.5.1.  Resistências vs drivers da mudança 

 

Como já foi referido no ponto dedicado à cultura organizacional, a reacção normal a um 

projecto que envolva mudança é a resistência. Os receios perante as incertezas que advêm da 

mudança são os principais factores de resistência por parte dos destinatários de projectos 

transformacionais. A incerteza do sucesso e o medo do desconhecido são factores que podem 

bloquear a mudança e levar um projecto ao fracasso (Miguel, 2009, pp. 381-397). 

 

Em contrapartida, existem factores motivacionais que podem facilitar a mudança. Por exemplo, 

o receio de perder o posto trabalho ou a insatisfação com a rotina de procedimentos 

burocráticos e manuais podem contribuir decisivamente para o desejo de mudar (Miguel, 2009, 

pp. 381-397). Constata-se a existência de um sentimento de que na Administração Pública 

nada muda, o que leva algumas pessoas a encarar um projecto deste tipo como uma 

oportunidade para evoluir como pessoa e como funcionário, devido à aquisição de novas 

competências e ao ciclo de formação associado. Este sentimento foi expresso ao longo do 

desenvolvimento dos projectos em que a autora esteve envolvida, referidos no capítulo 

Introdução. 
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O aumento da segurança do lugar na organização e na cadeia hierárquica, a evolução ou a 

promoção na carreira, a aquisição ou a manutenção de poder, bem como a melhoria da 

avaliação de desempenho podem ser factores importantes na adesão ao processo de mudança 

(Heeks, 2006, pp. 94-138). 

 

Os benefícios que o projecto irá trazer para os vários destinatários, ou stakeholders, devem 

estar claramente identificados desde o início. Ou seja, para cada objectivo definido devem 

estar identificados os benefícios correspondentes, para que os destinatários do novo sistema 

possam ter resposta à pergunta “o que é que eu ganho com o projecto?” (Heeks, 2006).  

 

 

3.5.2.  Gestão da mudança 

 

O sucesso dos projectos de implementação de novos sistemas de informação, ou de sistemas 

de governo electrónico, baseados na desmaterialização de conteúdos e processos, depende 

muito das pessoas. É por essa razão que a gestão da mudança deve ser uma componente de 

grande atenção ao longo de todo o projecto. Os projectos tornam-se espaços onde se jogam 

múltiplas dimensões profissionais e pessoais dos indivíduos, desde a situação pessoal e 

familiar até às competências na utilização de novas tecnologias, ao grau de literacia digital, à 

idade, ao nível de conhecimentos, aos interesses na organização e à predisposição para se 

entregar à mudança que lhe está a ser imposta (Kerzner, 2006). Os contextos pessoais e 

organizacionais são factores a ter em conta na componente de gestão da mudança (Miguel, 

2009). 

 

 

3.5.2.1.  Gap analysis  

 

O conhecimento empírico da autora permite confirmar a utilidade de uma análise cuidada da 

diferença entre os processos actuais e os processos futuros, de modo a determinar as acções 

que deverão contribuir para minimizar os impactos da mudança e favorecer a sua aceitação 

pelos utilizadores (Heeks, 2006). As conclusões desta análise servirão, nomeadamente, para 

preparar os planos de formação e respectivos conteúdos adequados ao público-alvo, bem 

como para a elaboração da Matriz de Risco, conforme referido no ponto 4.5. Gestão do risco: 

análise e estratégia de mitigação.  

 

Os gaps constituem constrangimentos ou riscos para o projecto de implementação (Heeks, 

2006). São factores que levarão ao insucesso do projecto, caso não haja uma estratégia 

adequada para neutralizar esses constrangimentos / riscos. É preciso analisar esses 

constrangimentos e definir uma estratégia de mitigação adequada. Em contrapartida, a análise 

também permitirá identificar os drivers do projecto, isto é, os aspectos que tenderão a conduzir 
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o projecto ao sucesso. Deverão ser objecto de uma análise igualmente cuidada, com vista a 

determinar de que forma poderão ser potenciados e de que forma estes podem neutralizar os 

riscos. Para tal, é preciso que estes sejam mais fortes do que aqueles. Um driver bastante forte 

pode neutralizar um gap, mesmo que este seja relevante. Em contrapartida, um driver fraco 

pode ser neutralizado por um gap igualmente fraco. A análise é decisiva para que se 

desencadeiem as acções que eliminem a distância entre a realidade anterior e a realidade 

futura (Heeks, 2006, pp. 157-237). 

 

Elaborar uma matriz de gaps / drivers do projecto pode revelar-se uma ajuda importante para o 

controlo destes factores. 

 

3.5.2.2.  Resistência à mudança  

 

A resistência à mudança revela-se em todos os níveis hierárquicos da organização, pelo que 

será necessário conhecê-la, para ser possível definir uma estratégia adequada de 

comunicação e gestão da mudança (Carapeto & Fonseca, 2006). Compreendendo as razões 

de cada indivíduo ou de cada grupo para resistir e pretender passar ao lado da mudança 

ajudará a desenvolver um plano de comunicação adequado e a definir um plano de formação e 

acompanhamento, que permita levar as pessoas a fazer parte do processo de mudança. 

Nieder e Zimmerman (Galpin, 2000, pp. 59-83) representaram as resistências à mudança numa 

pirâmide com três níveis, tendo na base a Falta de Conhecimento, no nível hierárquico superior 

a Falta de Capacidade e no nível de topo a Falta de Vontade. Satisfazendo cada um destes 

níveis de resistência reduz a resistência do nível seguinte. Ou seja, se dermos às pessoas a 

informação de que elas precisam para conhecer e perceber o processo em curso, isto é, as 

respostas às perguntas “o que é que está a acontecer?” “Porquê?” “Como?” “Quando?” “Quem 

vai ser afectado?”, facilitará a sua adesão à aquisição das novas competências que a mudança 

exige e, por sua vez, reduzem a falta de vontade em aderir. A aquisição de conhecimento e a 

aquisição de novas capacidades levarão a uma maior vontade em mudar (Galpin, 2000). 

 

A teoria da pirâmide da resistência de Nieder e Zimmerman (Galpin, 2000) permite concluir que 

a falta de informação e de conhecimento poderá ser a principal fonte de resistências, pelo que 

poderá ser muito útil ter em conta os stakeholders ou grupos de stakeholders dos projectos e 

preparar com rigor um plano de comunicação adequado às necessidades de informação de 

cada um.  

 

Kanter, Stein, & Jick (1992) citados por (Autissier, Vandangeon-Derumez, & Vas, 2010, pp. 

155-160) consideram que a principal fonte de resistência à mudança são os seus destinatários 

e por razões previsíveis: perda do controlo das acções em curso; incertezas quanto ao futuro; 

falta de informação sobre as decisões; confusão gerada por várias mudanças que ocorrem em 
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simultâneo, bem como o sentimento de vergonha perante a substituição dos seus métodos de 

trabalho por outros mais eficientes e mais modernos.  

 

Na base das resistências estão normalmente razões ligadas à falta de informação, pelo que os 

projectos que transformam as rotinas e os processos de trabalho deverão dedicar uma grande 

atenção à identificação dos factores de resistência e à definição e desenvolvimento de uma 

estratégia adequada de gestão da mudança, assente num plano de comunicação capaz de 

neutralizar as resistências mais comuns. 

 

Kanter (Autissier, Vandangeon-Derumez, & Vas, 2010, pp. 155-160) apresenta uma 

metodologia de gestão da mudança, a que deu o nome de “Roda da Mudança”, segundo a qual 

o processo de mudança não tem princípio nem fim e tem que ser relançado continuamente. 

Isto é, quando um processo de mudança termina dá imediatamente origem a outro processo de 

mudança. 

 

A Roda da Mudança assenta em dez passos para gerir a mudança: 

 

 Trabalho em comum e partilha da visão; 

 Comunicação das fases do projecto; 

 Criação de um sistema que estimule a participação e reconheça os contributos; 

 Definição de regras e procedimentos comuns; 

 Vontade de obter mudanças rápidas; 

 Apoio por parte do sponsor e do(s) gestore(s) da mudança; 

 Um plano de comunicação consistente e que favoreça a partilha de experiências; 

 Formação; 

 Representação gráfica das mudanças; 

 Controlo e acompanhamento do processo de mudança. 

 

Estes passos são sequenciais, começam pelo trabalho em comum e acabam no controlo. Esta 

abordagem é muito idêntica às abordagens de planeamento da gestão da mudança que as 

empresas de consultoria propõem aquando da adjudicação de projectos de novos sistemas de 

informação.  

 

Bareil et Savoie (Autissier, Vandangeon-Derumez, & Vas, 2010, pp. 139-146) consideram que 

a mudança constitui uma ruptura para os indivíduos-alvo, trazendo-lhes sentimentos de 

angústia e de receio, que são a origem de preocupações que acompanham esses indivíduos 

ao longo do projecto de mudança, podendo aumentar ou diminuir, à medida que forem sendo 

aplicadas as medidas de gestão da mudança definidas. 
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Aqueles dois autores classificam em sete fases a tipologia das preocupações dos indivíduos 

durante a fase de mudança, conforme se pode ver na Figura 4. 

 

 

 

 

FASES DE PREOCUPAÇÃO DOS INDIVÍDUOS EM CONTEXTO DE MUDANÇA 

 

Fase 1 - Sem qualquer preocupação: “Isso não me diz respeito!”  

O indivíduo ignora o processo de mudança em curso, continua o seu trabalho como se nada se passasse, 

transmitindo a ideia de que não leva a sério o processo em curso.  

Fase da negação – a comunicação vai ajudá-lo a criar o sentimento de urgência e a perceber porque é que a 

organização tem de mudar. 

 

Fase 2 - Preocupação centrada em si próprio: “O que é que me irá acontecer?” 

O indivíduo fica inquieto e questiona-se sobre o que irá acontecer ao seu posto de trabalho, ao impacto da 

mudança nas suas funções, nas suas responsabilidades e no seu poder de decisão. Tem a sensação de já 

não dominar a sua posição dentro da organização e inquieta-se em relação ao seu futuro. 

Nesta fase, a comunicação clara e transparente, bem como a criação de espaços de discussão, serão críticas 

para que o indivíduo possa discutir as suas preocupações e antecipar as consequências para o seu trabalho. 

A ausência de comunicação tem consequências difíceis de gerir, dificultando a mudança. 

 

Fase 3 - Preocupação centrada na organização: “Será que a mudança vai durar?” 

O indivíduo interroga-se sobre a capacidade da organização para suportar a mudança a longo prazo, de modo 

a garantir que, em caso de investimento próprio na mudança, virá a ser recompensado. Questiona-se se a 

mudança será rentável. 

A comunicação deverá ajudar a clarificar os motivos que levam a organização a mudar. Nesta fase é muito 

importante credibilizar o projecto, para que os destinatários – dirigentes e demais funcionários – se envolvam 

no processo de mudança. É necessário apresentar os objectivos, os benefícios que se pretende alcançar, 

bem como as consequências para a organização caso tivesse optado por não mudar. 

 

Fase 4 - Preocupação centrada na própria mudança: “Afinal de que é que se trata em concreto?” 

O indivíduo precisa de respostas para as suas questões, começa a interessar-se pela própria mudança e 

interroga-se sobre a natureza da mudança. Torna-se atento, proactivo e pretende informação detalhada e 

precisa sobre o projecto. 

A comunicação deve ser um pouco mais detalhada e incidir sobre o plano de projecto, as novas formas de 

trabalhar com a nova tecnologia e os novos procedimentos, que mudanças o projecto irá ditar para a 

organização e para as pessoas, a partilha de experiências com outras entidades que tiveram projectos 

idênticos, enfim, toda a informação de que o chefe de projecto pode dispor para ir ao encontro das questões 

normais nesta fase de preocupação.   
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Fase 5 - Preocupação centrada nas próprias competências: “Será que vou estar à altura, será que vou ser 

capaz?” 

Finalmente resignado à corrente de mudança, o indivíduo põe em causa a sua capacidade de mudar. Sente-se 

incompetente. Interroga-se se lhe darão tempo para que se adapte às suas novas funções e se o ajudarão 

nessa mudança. 

Nesta fase, a equipa de gestão da mudança deve fornecer toda a informação que vá ao encontro da 

inquietação e das preocupações que o destinatário evidencia. É importante informar sobre a formação, o 

apoio ao arranque, a criação de equipas de suporte, o apoio personalizado que estará ao seu dispor. Nesta 

fase é muito importante que haja tempo para ouvir, informar e estimular, para que o indivíduo, que pensa ter 

perdido as suas referências no meio laboral e se sente um incompetente, ganhe entusiasmo e confiança no 

processo de mudança, de que faz paz parte.  

 

Fase 6 - Preocupação centrada na colaboração com terceiros: “Seria melhor que nos uníssemos!” 

O indivíduo mostra-se interessado em colaborar com os outros. Deseja ser implicado no processo de 

mudança e aprecia a partilha de experiências vividas. 

É essencial garantir espaços de partilha de experiências com outros indivíduos, de outros departamentos ou 

de outras entidades que passaram ou estão a passar por processos idênticos. Estas pessoas estão desejosas 

de participar no processo de mudança e tornam-se, elas próprias, os agentes da mudança dentro da 

organização. Devem ser aproveitados pela estrutura de projecto para participarem no processo de 

comunicação organizacional. 

 

Fase 7 - Preocupação centrada na melhoria contínua da mudança: “E se experimentássemos desta maneira … 

e se fizéssemos da outra maneira?”  

Alguns indivíduos encontram na mudança novos desafios e vão procurar aperfeiçoar o que já existe ou 

começam a pôr tudo em causa. Passarão a ter o objectivo da melhoria contínua. 

Estes indivíduos são essenciais para a procura contínua de novos modelos de funcionamento, pelo que se 

tornam indispensáveis à equipa de gestão da mudança. Devem ser estimulados à criatividade, à organização 

em rede e à participação em comunidades de prática.  

 

Fig. 4 - Quadro adaptado de Bareil et Savoie (Autissier, Vandangeon-Derumez, & Vas, 2010, p. 141). 

 

Embora nem todos os indivíduos experimentem todas as sete fases, estas coincidem, em 

sentido amplo, com as várias etapas que foram observadas nos dois projectos em que a autora 

participou, referidos na Introdução. Este modelo ajuda a identificar as fases em que cada 

destinatário se encontra e a melhor definir quais as acções a desenvolver perante cada 

destinatário ou grupo de destinatários. Pode ser útil tentar colocar cada grupo de indivíduos em 

cada uma das fases e definir a estratégia para ir ao encontro desses indivíduos. Pode revelar-

se um auxiliar útil do desenvolvimento do plano de comunicação.   
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3.5.2.2.1.  Principais factores de resistência à mudança  

 

A experiência de direcção de projectos na Administração Pública, conforme referido na 

Introdução, permite elencar os factores observados pela investigadora: 

 

 Falta de informação, ou falta de informação adequada, sobre o projecto, o âmbito, os 

objectivos, os benefícios e os impactos; 

 

 Dificuldade em abandonar a forma tradicional de desempenhar as funções e 

dificuldade em imaginar o exercício das funções sem suporte físico; 

 

 Dificuldade em percepcionar as vantagens da mudança; 

 

 Receio da exposição, devido à fraca apetência para a utilização de novas tecnologias; 

medo de pôr a descoberto as fragilidades individuais; 

 

 Receio da comparação com outros elementos de estatuto inferior, igual ou superior; 

 

 Quebra de rotinas há muito interiorizadas; 

 

 Alteração de competências, que podem pôr em causa o estatuto profissional; 

 

 Medo de perder poder; 

 

 Receio do controlo por outros; 

 

 Dificuldade em aceitar as ideias dos outros; 

 

 Medo do risco; 

 

 Receio de perder funções, que podem levar à perda de lugar na unidade e/ou na 

organização 

 

 Receio de quebra de relações profissionais; 

 

 Receio de não ser capaz de se adaptar a um novo modelo de funcionamento. 
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3.5.2.2.2.  Reacções mais comuns 

 

Reacções observadas pela autora ao longo dos projectos referidos na Introdução: 

 

 Rejeição expressa, afirmando total aversão à utilização do novo sistema; 

 

 Afirmação dos aspectos alegadamente menos conseguidos do novo sistema; 

 

 Oposição à nova forma de trabalhar, com o falso argumento de violação da lei em 

matéria de confidencialidade, protecção de dados, etc… 

 

 Comportamentos nem sempre compreensíveis, como ausências ao serviço 

coincidentes com o calendário de formação e/ou com o início da utilização do novo 

sistema. 

 

 

3.5.2.2.3.  Estratégia para minimizar a resistência à mudança 

 

Qualquer projecto de inovação representa um corte com algo. Afecta positiva ou negativamente 

o lado emocional de cada indivíduo, que sente a fragilidade perante algo que não domina e não 

controla (Galpin, 2000).  

 

Para poder identificar e lidar com as resistências à mudança, torna-se essencial definir um 

plano de gestão da mudança, centrada nas necessidades do destinatário (Miguel, 2009, pp. 

381-399), e que inclua, nomeadamente os seguintes elementos
55

: 

 Elaboração do perfil do utilizador final, com base na idade, habilitações académicas, 

formação profissional complementar, categoria profissional, tempo na categoria e na 

função, tempo de serviço, objectivos e expectativas de curto e médio prazo; 

 Plano de Comunicação: É preciso comunicar por todos os meios à disposição: 

newsletters, em workshops, conferências internas, Intranet, mensagens electrónicas, 

etc. Todas as formas de comunicação devem ser utilizadas para apresentar os 

objectivos do projecto, a forma como esses objectivos se inscrevem na estratégia da 

organização, da tutela, da Administração Pública e da União Europeia, as vantagens 

que se pretende alcançar, o cronograma do projecto e as mudanças envolvidas. Os 

marcos do projecto devem ser comunicados a toda a organização, para que os 

funcionários saibam e acompanhem o processo em curso; é importante que percebam 

o que é que perdem, ou o que é que a organização perde, se não houver mudança; é 

                                                      
55

 Lista elaborada em função do conhecimento empírico da investigadora e das metodologias de gestão da mudança 

seguidas pelas empresas de consultoria em gestão de projectos de mudança. 
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importante que saibam que os outros lá fora (outras entidades que se relacionam com 

a nossa) já mudaram ou também estão em processos de mudança; O plano de 

comunicação deve ser coerente com as necessidades de informação dos utilizadores 

em cada fase do projecto ou em cada fase de adesão ou rejeição daqueles ao 

processo em curso. 

 Plano de formação: o plano de formação deve ser elaborado tendo em conta o perfil 

dos utilizadores finais, bem como o perfil de utilização que terá no novo sistema. O 

plano de formação deve incluir formação presencial, formação no local e, 

eventualmente, formação em regime de e-learning. Contudo, há que ter em conta que 

uma grande parte dos funcionários dos organismos da Administração Pública ainda 

revela uma fraca apetência para a utilização de novas tecnologias. É fundamental que 

o plano seja preparado com rigor, para que os utilizadores ultrapassem inibições, 

dificuldades e dúvidas quanto às suas capacidades em mudar. 

 Acompanhamento no local de trabalho: constata-se a importância de garantir que os 

funcionários que revelaram maior dificuldade em aderir ao processo de mudança 

tenham acompanhamento individual, no seu local de trabalho. Este acompanhamento 

pode alterar significativamente a forma como um utilizador lida com o novo sistema e 

levá-lo a assumir um papel de facilitador da mudança, na medida em que ganha auto-

estima e confiança em si próprio, sentindo-se inserido no próprio processo. Pode 

depois levar outros colegas a aderir à mudança e a minimizar as resistências daqueles 

(Miguel, 2009). 

 Envolvimento de utilizadores chave de cada área funcional. São eles os interlocutores 

privilegiados da equipa de projecto nas suas áreas. Participam na análise de requisitos, 

na definição do modelo futuro, na sua validação, na sua implementação e nos testes. 

Tornam-se os porta-vozes das suas áreas funcionais junto da Equipa de Projecto, 

garantindo que todos entendem as necessidades, os problemas e as dificuldades das 

respectivas unidades. Tornam-se agentes privilegiados da mudança. Dão formação 

aos utilizadores finais e são o primeiro ponto de recurso destes, perante dificuldades de 

utilização do novo sistema. 

 Envolvimento e participação de dirigentes e chefias: É fundamental que as chefias 

saibam exactamente o que está a acontecer e participem nos processos de mudança, 

para que não se sintam ultrapassados pela mudança em curso e pelos funcionários na 

sua dependência hierárquica e funcional. Ao serem envolvidos, tornam-se igualmente 

agentes da mudança. Constata-se que a sua aceitação é tanto maior quanto o 

envolvimento ou a proximidade com a estrutura de projecto.  
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3.5.3. Formação, competências, conhecimento 

 

Ao longo deste trabalho de projecto, a quase totalidade dos capítulos revelam uma grande 

preocupação com a dimensão humana, na medida em que o posicionamento das pessoas 

perante os projectos é determinante para o cumprimento dos objectivos definidos e, 

consequentemente, para o sucesso.  

 

Quando falamos da dimensão humana, é importante abordar vários aspectos, que explicam e 

condicionam aquele posicionamento, a saber: as competências das várias categorias de 

utilizadores, sejam das áreas alvo dos projectos, sejam dos funcionários de SI/TI; o 

conhecimento das várias áreas abrangidas pelo projecto – gestão de projectos, normas e 

directrizes nacionais e europeias aplicáveis, cada uma das áreas de conhecimento a que se 

referem as normas e directrizes, como é o caso da lógica de processo e da interoperabilidade 

semântica, tecnológica e organizacional; e, finalmente, as atitudes, que têm a ver com os 

valores e os interesses dos vários stakeholders e/ou grupos de stakeholders. Segundo Albert e 

Emery (2002) citado por Carapeto e Fonseca (2006) a mudança nas organizações públicas só 

se faz promovendo a adaptação e renovação dos comportamentos dos funcionários, utilizando 

três palavras: informar, envolver, apoiar (Carapeto & Fonseca, 2006). 

 

Ao fazer-se a análise dos aspectos intrínsecos à atitude das pessoas, nomeadamente do 

público-alvo dos projectos, torna-se fácil identificar um conjunto de lacunas, para as quais é 

necessário definir uma estratégia que permita alinhar as competências, o conhecimento e a 

atitude, com os objectivos do projecto. Estas lacunas figuram sempre na análise aos desafios e 

aos constrangimentos ao desenvolvimento dos projectos de governo electrónico (Heeks, 2006). 

A formação é o espaço em que as competências, o conhecimento e as atitudes devem ser 

trabalhadas, de modo a conseguir-se o alinhamento com as necessidades do projecto.  

 

A formação é o meio que, por excelência, ajudará a preparar a organização, leia-se as 

pessoas, para os projectos e para as mudanças induzidas pelos projectos, desde a formação 

em gestão de projectos, gestão da mudança e inovação, até aos temas relacionados com o 

governo electrónico e sua inclusão na estratégia nacional e europeia. A formação para a 

mudança de atitude na Administração Pública é pouco explorada no contexto dos projectos, 

mas deveria ter uma atenção maior, como parte da estratégia de gestão da mudança (Heeks, 

2006). 

 

A formação deve incluir uma forte preocupação com a mudança de atitude em relação à 

mudança (Heeks, 2006). Sugere-se que os programas de formação incluam, cada vez mais, 

conteúdos relacionados com a inovação, a cultura e desenvolvimento organizacionais, a 

motivação e a gestão da mudança, de modo a preparar a organização para os desafios que os 
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projectos colocam aos seus funcionários. Afigura-se essencial que os programas de formação 

incluam conteúdos que demonstrem como o projecto irá permitir a redução de custos, o 

aumento da eficiência e eficácia, a melhoria e celeridade da decisão, bem como a prestação de 

um melhor serviço ao cidadão, interno ou externo. Por outro lado, o conhecimento empírico da 

autora aponta para a importância de as mensagens irem ao encontro das angústias e receios 

do público-alvo e demonstrem claramente os benefícios do projecto, quer para a organização, 

quer para o funcionário. Revela-se também adequado situar o projecto no contexto mais amplo 

das políticas públicas em curso ao nível da tutela, do Estado e da União Europeia. 

 

A formação requer uma grande atenção, pois antes de falarmos na formação dos futuros 

utilizadores do sistema, há que falar na formação que contribuirá para reduzir os desvios entre 

as competências, o conhecimento e a atitude existentes na organização e aqueles que o novo 

projecto requer.  

 

Todas estas preocupações, se reflectidas nos planos de formação, contribuirão também para 

aumentar a motivação dos funcionários, devido ao alinhamento dos interesses individuais e 

colectivos com os objectivos do projecto. Herzberg (1993), autor da teoria dos dois factores 

(Motivação e Higiene) disse “If you want people motivated to do a good job, give them a good 

job to do” (Herzberg, Mausner, & Snyderman, 1993). 

 

3.5.4. Comunicação 

 

A comunicação assume grande relevância para a adesão ao novo modelo de funcionamento e 

à aceitação do novo sistema. É fundamental para reduzir, ou mesmo eliminar, as resistências à 

mudança (Miguel, 2009). No início de qualquer projecto de governo electrónico deve definir-se 

um plano de comunicação, alinhado com as fases de desenvolvimento do projecto, integrado 

numa estratégia global de gestão da mudança. Toda a organização, desde a direcção de topo 

até aos utilizadores finais, devem ter a informação adequada a cada fase, para que conheçam 

o projecto em curso, os objectivos, o seu envolvimento no mesmo e as mudanças que vão 

ocorrer, com impacto ou não na sua vida profissional. 

 

O plano de comunicação ajuda a ter uma visão de conjunto de todos os aspectos a ter em 

conta ao longo do projecto e a definir que tipo de mensagens é importante transmitir em cada 

fase de projecto, de acordo com os vários grupos-alvo. 

 

O plano de comunicação é uma forma de sistematizar mensagens importantes a comunicar, 

nomeadamente: 

 

 Objectivos, calendário, actividades, benefícios do projecto e equipa; 
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 Os stakeholders e que comunicações para cada grupo, tendo em consideração a 

Matriz de stakeholders do projecto e respectivas necessidades comunicacionais; 

 Identificação dos eventos de comunicação, adequados ao projecto em apreço:  

o Evento de arranque do projecto; 

o Evento de apresentação do “modelo futuro”; 

o Workshops aquando da disponibilização de novas funcionalidades, que 

sejam relevantes para o cumprimento dos objectivos; 

o Disponibilização de informação actualizada na Intranet;  

o Criação de uma Newsletter que, de uma forma activa, leve a informação a 

toda a organização. Esta Newsletter poderá ser muito adequada como 

complemento da formação, para relembrar ou comunicar novas 

funcionalidades, que substituem o modelo tradicional de funcionamento; 

 Definir os métodos e um calendário de eventos de comunicação; 

 Afectar recursos humanos e outros aos eventos; 

 Acompanhar os eventos de comunicação e obter feedback, de modo a 

melhorar os processos de comunicação e a acautelar aspectos importantes 

que tenham surgido nesses eventos, nomeadamente contributos do público-

alvo. 

 

A implementação de um bom plano de comunicação pode ser determinante para o sucesso do 

projecto, na medida em que todos os colaboradores de uma organização têm a informação de 

que necessitam, em cada fase, para acompanhar o projecto e evitar angústias, medos e 

resistências desnecessários. 

 

 

3.6. Sustentabilidade e governação do novo sistema 

 

Quando se desenha um novo sistema de informação, ou, no caso de um novo sistema que 

resulta da desmaterialização de conteúdos, documentos e processos, é importante colocar a 

questão de saber como é que o sistema se irá manter para além da fase de projecto. A 

experiência da autora revela que existem dois aspectos fundamentais a analisar. Um tem a ver 

com a estrutura de competências que deverá ser criada para garantir que o sistema tem 

condições para cumprir os objectivos que presidiram à sua criação. Um outro aspecto relevante 

tem a ver com as verbas necessárias à sua manutenção.  

 

Pensando na composição da estrutura, afigura-se útil que a mesma reúna pessoas com 

competências relevantes, de preferência que tenham participado no desenvolvimento do 

projecto. Considerando os vários aspectos que tornam tão sensível e complexa a 

implementação e operação de um novo sistema electrónico, em que coexistem documentos, 
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conteúdos, processos, procedimentos de trabalho, bem como relações entre pessoas, é 

fundamental criar uma estrutura de governação, capaz de garantir que são observados e 

mantidos os múltiplos aspectos, garantindo a sua sustentabilidade.  

 

Sugere-se que a estrutura de governação tenha as seguintes componentes: 

 

Coordenação global – Coordenação global do novo sistema; definição de alterações e 

prioridades; controlo de qualidade; aprovação de alterações; definição de novas classes 

documentais e metadados; definição de novas interacções com outros sistemas, internos ou 

externos; articulação com a estrutura nacional de governo electrónico.  

 

Suporte de 1ª linha - Helpdesk: registo de problemas; esclarecimento de dúvidas aos 

utilizadores. Pode integrar o helpdesk global da organização, embora os funcionários 

responsáveis por este primeiro nível de apoio devam ter uma boa formação no novo sistema, 

de modo a poderem prestar apoio nas dificuldades mais básicas da sua utilização. 

 

Suporte de 2ª linha - Equipa funcional / aplicacional: poderia ser de grande utilidade que 

incluísse utilizadores chave do sistema. Tem como função o esclarecimento de dúvidas de 

carácter funcional e aplicacional; revisão de procedimentos, em função das melhores práticas; 

identificação de novas funcionalidades; análise da qualidade dos dados; identificação de 

problemas aplicacionais. Esta equipa poderá ser responsável pelas funções de administração 

de documentos, conteúdos e processos. É desejável que tenha um conhecimento profundo, 

quer do projecto de implementação, quer dos processos da organização, o que lhe confere 

competências chave para monitorizar a componente funcional do sistema. 

 

Apoio local – Grupos locais, formados por utilizadores chave, em número variável em função 

do número de funcionários de cada unidade. Constituem o apoio imediato dos utilizadores 

finais, pelo que deverão ser representativos das áreas envolvidas.  

 

Formadores – Grupo formado pelos formadores do novo sistema. Cabe-lhe a tarefa de realizar 

cursos de formação nos vários módulos do sistema, sempre que tal se revele oportuno. 

Reportam as melhorias identificadas nas sessões de formação, bem como necessidades em 

termos de procedimentos, perante dificuldades concretas de operacionalização. Actualizam os 

manuais de formação, sempre que tal se afigure necessário e/ou desejável face a novos 

contextos. A equipa de formação é fundamental para a identificação de novos projectos de 

inovação. 
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Administração de Sistemas – Assume tarefas típicas de administração de sistemas, a 

monitorização das várias componentes aplicacionais, a realização e monitorização de backups, 

bem como a manutenção de utilizadores e grupos funcionais. 

 

Infra-estrutura e Redes – Assume a monitorização da rede de comunicação e de todas as 

componentes de segurança. 

 

Manutenção correctiva e evolutiva – Corrige erros reportados, desenvolve novas 

funcionalidades, bem como as melhorias que se vão evidenciando à medida da utilização. 

 

A Figura 5 apresenta uma possível estrutura de governação, que reúne as equipas acabadas 

de referir. 

 

 

 
 
Fig. 5 – Estrutura de governação do novo sistema, elaborada com base na experiência e em contributos de consultores externos, 

no âmbito de projectos implementados. 

 

Para que o novo sistema seja sustentável é necessário, antes de mais, que este tenha sido 

desenvolvido a pensar no futuro e não apenas no presente. Para tal, é necessário que haja 
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alguma capacidade para antever um pouco as condições em que o novo sistema irá funcionar 

e durante quanto tempo, como fazê-lo evoluir ao longo do tempo e que mudanças – 

organizacionais, financeiras, tecnológicas e políticas – são susceptíveis de ocorrer, com 

impacto no sistema (Heeks, 2006).  

 

Os projectos na Administração Pública, inseridos no contexto objecto do presente estudo, 

dependem fortemente de mudanças políticas, de mudanças nas lideranças da organização, da 

capacidade financeira, dos recursos humanos e suas competências. O envolvimento de 

recursos humanos da organização, durante todas as fases do projecto, é igualmente um factor 

de sustentabilidade do novo sistema.  

 

Aproveitando os ensinamentos de Heeks (2006), bem como a experiência da investigadora, 

para que um sistema desta natureza seja sustentável, para além de criar a estrutura interna de 

coordenação e manutenção, é necessário manter uma especial atenção aos seguintes 

aspectos, nomeadamente: 

 

1. Estabilidade do coordenador global – um sistema que ainda está a tentar impor-se à 

organização depressa será abandonado se as figuras chave do projecto de 

implementação desaparecerem. A direcção de topo deve dar uma atenção especial à 

criação das condições que garantam a afectação dos recursos à sustentabilidade do 

sistema.  

 

2. Competências – é essencial garantir que a organização adquire o conhecimento que 

lhe permite manter o sistema em funcionamento. Um sistema não sobrevive se os 

recursos humanos que estiveram envolvidos nas várias fases da sua implementação 

forem abruptamente retirados e afectos a outro projecto. É fundamental garantir a 

continuidade das pessoas, ou, caso tal não seja viável, é necessário assegurar a 

transferência progressiva de conhecimento da equipa de projecto para as equipas atrás 

referidas. 

 

3. Enquadramento nas políticas públicas em matéria de governo electrónico – para que o 

novo sistema não caia rapidamente em obsolescência, é necessário garantir a sua 

evolução, em sintonia com as medidas que estão em curso ao nível ministerial e da 

Administração Pública. 

 

4. Orçamento – é fundamental assegurar um orçamento que seja estimado em função 

das necessidades de evolução. 
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Capitulo 4. Novas competências: “híbridos” de governo electrónico  

 

Quando os projectos são devidamente planeados de acordo com as preocupações expressas 

ao longo do presente trabalho, todos na organização, quer se trate de funcionários de SI/TI, 

quer se trate de utilizadores finais do novo sistema, adquirem novas competências, através da 

formação que lhes é oferecida antes, durante e após a conclusão do projecto.  

 

Num sistema de governo electrónico, que altera não só o modo de funcionamento, mas 

também as relações entre as pessoas, os recursos humanos – competências, conhecimento e 

atitudes - são determinantes para o valor do serviço público prestado, pelo que o recrutamento 

merece uma atenção especial. 

 

O facto de as estruturas de gestão de projectos contarem com utilizadores chave e 

interlocutores representativos das áreas envolvidas no projecto, alteram, até certo ponto, 

algumas das funções que até então estavam na esfera de competências das tradicionais 

unidades de informática. Ao ganhar maior relevo as componentes pessoas e processos, parece 

deixar de fazer sentido que a formação e o apoio ao utilizador, quer no arranque, quer na 

continuação da utilização do novo sistema, continuem a cargo das tradicionais unidades de 

informática. Os utilizadores chave e outros interlocutores, ao participar no desenvolvimento do 

projecto, ganham competências muito importantes para a transmissão de know-how e de boas 

práticas aos seus pares dentro da organização, que não devem ser desperdiçadas. Seria 

desejável vermos polícias e magistrados a assumir a formação dos seus homólogos, nos novos 

sistemas de informação que são introduzidos nas respectivas organizações. Esta afigura-se 

como uma mudança de relevo no perfil dos tradicionais técnicos de informática e dos 

funcionários das actividades operacionais das organizações do sector público. Estamos 

perante o perfil a que Heeks (2006, pág. 265) designa de “híbridos do governo electrónico”. 

 

Na sua análise da realidade do sector público, Heeks (2006) centra-se naquilo que considera 

ser a melhor forma de garantir a sustentabilidade do governo electrónico, no que se refere às 

novas competências que a nova realidade requer. Também os novos líderes do governo 

electrónico devem ter competências muito mais amplas do que as tradicionais competências 

dos dirigentes da Administração Pública. Devem ter competências híbridas, englobando 

características políticas, visão estratégica, capacidades de gestão, de gestão da mudança, de 

liderança, de inovação, bem como capacidades ao nível de sistemas e tecnologias de 

informação (Heeks, 2006, pp. 263-273).  

 

Este perfil está em sintonia com o resultado da observação da autora, nomeadamente nos 

projectos referidos na Introdução.  
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É essencial garantir que existem competências internas para lidar com os processos da 

Administração Pública electrónica, ou do governo electrónico, com especial ênfase na gestão 

de projectos, na gestão da mudança, na interoperabilidade, para além dos processos de 

suporte ao funcionamento da organização. 

 

Tendo em mente a nova realidade e as novas necessidades, poderá ser útil definir um quadro 

de competências para o governo electrónico, que ajude nos processos de recrutamento na 

Administração Pública. Parece oportuno que haja uma reflexão em torno destas novas 

competências, para que seja possível combiná-las com as necessidades que emergem do 

governo electrónico e definir claramente os perfis a recrutar para as funções a desempenhar. 

Por outro lado, a sistematização de um quadro de competências pode tornar-se um elemento 

de apoio no planeamento de acções de formação, com base na análise das fragilidades 

existentes a este nível na organização.  

 

As competências, aliadas à aprendizagem e à especialização, aumentarão a capacidade de 

gerar valor, que, por sua vez, serão factores de diferenciação da organização. Para que estas 

novas competências sejam entendidas como essenciais e integradas nas preocupações do 

gestor de recursos humanos, é necessário que haja mudanças profundas ao nível 

comportamental, cultural e organizacional (Carapeto & Fonseca, 2006). Aqui pode estar a 

grande dificuldade em compatibilizar a inovação provocada pela utilização das tecnologias da 

informação e da comunicação com a correspondente dimensão humana das organizações da 

Administração Pública. 

  

Davenport (2007) defende a ideia de que, no momento de recrutar novos elementos, as 

organizações devem privilegiar algumas características básicas, que considera essenciais para 

o sucesso da organização, devendo definir uma estratégia de recrutamento que permita 

identificar tais características: inteligência, talento, criatividade, curiosidade intelectual que 

motive a aprendizagem, responsabilidade, capacidade de relacionamento e capacidade de 

comunicação eficaz. 

 

Heeks (2006) fala dos híbridos do governo electrónico para englobar um leque variado de 

competências, algumas das quais Davenport (2007) e também Serrano e Fialho (2003) 

atribuem aos trabalhadores da informação e do conhecimento.  

 

Estes novos perfis poderão revelar-se incompatíveis com a burocracia e o excesso de regras, 

pois a natureza das funções exige agilidade e rapidez, com vista a produzir o melhor resultado 

no menor espaço de tempo possível. 
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Também o recurso a práticas de outsourcing pode colocar em evidência a necessidade de as 

organizações terem competências internas que permitam salvaguardar os interesses da 

organização e que permitam acompanhar e validar o trabalho feito por equipas externas. 

Também aqui se coloca a questão da burocracia, pois pode dificultar a realização dos projectos 

e das tarefas de acordo com as metodologias e calendários de projecto. A experiência da 

autora permite constatar que existe normalmente um desfasamento entre os prazos dos 

projectos e a demora dos processos decisórios, o que contribui, não raras vezes, para o 

alargamento dos prazos inicialmente estabelecidos. 

 

A Figura 6 apresenta uma matriz de competências, elaborada com base na teoria defendida 

por Heeks (2006) e que se afigura oportuna, face às exigências e aos desafios que os serviços 

públicos enfrentam em matéria de governo electrónico.   

 

Matriz de competências necessárias à prossecução dos objectivos do governo 

electrónico 

Fig. 6 - Matriz de competências na era do governo electrónico, elaborada com base em Heeks (2006) 

 

Os projectos desenvolvidos neste âmbito tornam evidente o conflito que subsiste na 

Administração Pública entre as categorias existentes e as novas categorias que resultam como 

necessárias, na sequência da implementação de projectos no âmbito em análise. Existe um 

desfasamento a este nível que, a não ser colmatado, tenderá a reduzir os benefícios do 

governo electrónico, devido a dinâmicas ultrapassadas de gestão da informação, da tecnologia, 

dos sistemas de informação e dos projectos.  
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A Figura 7 apresenta um quadro com as novas categorias profissionais que parecem 

adequadas à nova era do serviço público.  

 

Novas categorias profissionais 

 

Líder de governo 

electrónico 

 

Gestor de projectos 

 

Gestor de informação 

 

Gestor de conhecimento 

 

Fundamental para o 

sucesso dos projectos. 

Tem a visão, a 

determinação e a 

capacidade de inspirar e 

levar a bom termo a 

mudança nos processos 

de trabalho. Tem 

conhecimento ao nível de 

SI/ TI, que potencia para 

melhorar práticas de 

trabalho. 

 

 

Tem as características 

necessárias ao 

planeamento, gestão e 

controlo de projectos. 

 

Capaz de gerir e utilizar a 

informação interna e 

externa, que cria valor 

para a organização e leva 

à diferenciação. 

 

Capaz de gerar valor a 

partir de bens intangíveis 

da organização, através da 

colaboração e da partilha 

de conhecimento. 

Capaz de utilizar dados, 

informação, conhecimento 

e inteligência. Cria 

vantagem competitiva. 

 

Fig. 7 - Novas categorias profissionais do governo electrónico, de acordo com Heeks (2006), Davenport (2007) e 

Serrano e Fialho (2003). 
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Capítulo 5. Algumas recomendações finais para o desenvolvimento de projectos de 

desmaterialização 

 

A pesquisa bibliográfica, a análise documental de fontes de informação não públicas, relativas 

ao desenvolvimento de projectos por empresas de consultoria, bem como o conhecimento 

empírico da autora permitem concluir que a estratégia de implementação deve facilitar a 

percepção de que o projecto é exequível e tem claros benefícios (Kerzner, 2006). 

 

Para que os utilizadores tenham essa percepção, há alguns princípios que poderão ser tidos 

em conta, nomeadamente (Miguel, 2009): 

  

 Elaborar um projecto-piloto – Permite demonstrar que o projecto é exequível e ajuda os 

mais incrédulos a vencer medos e inseguranças; 

 Implementar o projecto em fases – Não é desejável que a mudança aconteça numa 

determinada data nem de forma generalizada, em toda a organização. Deve ser 

preparada de forma faseada, deixando que cada novo processo seja interiorizado e 

que cada unidade ou cada grupo se prepare e tenha tempo para a mudança. É 

importante que o faseamento tenha também em conta a capacidade das equipas de 

suporte para darem o apoio necessário. As fases devem ser planeadas com intervalos 

regulares, relativamente curtos, de modo a não permitir que os resistentes alarguem o 

seu domínio e contagiem a organização;  

 Ganhos rápidos – É importante que a disponibilização de novas funcionalidades 

permita perceber os benefícios e credibilizar o projecto. Benefícios rápidos e 

percepcionados por um número significativo de utilizadores permite anular resistências 

à mudança. Um exemplo pode ser a recepção electrónica do aviso de crédito de 

remunerações, ou a apresentação de “ajudas de custo” por processo electrónico; 

 Suporte – Deve haver equipas de suporte, formadas, nomeadamente, por utilizadores 

chave e interlocutores que estiveram envolvidos em algumas ou em todas as fases do 

projecto e com competências funcionais e humanas adequadas à função de 

acompanhamento dos utilizadores na utilização do novo sistema; 

 Gate-keepers – É importante trazer para o projecto funcionários que têm um papel de 

grande influência junto de uma grande parte do grupo-alvo, por exemplo um 

representante sindical (Kerzner, 2006), ou funcionários que estiveram envolvidos na 

implementação dos sistemas de informação que são substituídos pelo projecto actual. 

É, contudo, necessário que essas pessoas tenham uma imagem de credibilidade, 

simpatia e confiança dentro da organização, para que possam ganhar a confiança dos 

restantes utilizadores, quer no projecto quer na equipa de projecto. Quando tal não 

acontece, devem ficar afastados do projecto, pois a sua presença torna-se nociva e 
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favorece o afastamento e resistência de muitos utilizadores (Kerzner, 2006, pp. 179-

182); 

 Coexistência de sistemas – Os utilizadores têm que se sentir seguros e saber que o 

sistema que eles conhecem continua disponível para lhes dar a informação de que 

necessitam até à entrada em exploração do novo sistema. Pode revelar-se importante 

manter, por algum tempo, os anteriores sistemas de registo de expediente, até que os 

funcionários percebam que já não precisam deles, porque têm muito mais informação e 

de mais fácil acesso, no novo sistema. É fundamental dar-lhes o tempo necessário à 

aquisição de confiança no novo sistema; 

 Elaboração de procedimentos – Tendo em conta que um projecto de desmaterialização 

introduz uma nova forma de desempenhar as funções, é fundamental que sejam 

definidos procedimentos uniformes e que os mesmos sejam emanados pela direcção 

de topo. O utilizador tem que saber como proceder, em qualquer situação. 
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Capítulo 6. Conclusão 

 

A motivação para este trabalho de investigação resultava da necessidade de aumentar o 

conhecimento e, em consequência, melhor compreender os factores que podem contribuir para 

o maior ou menor grau de sucesso dos projectos de inovação na Administração Pública.  

 

As organizações têm elementos comuns entre si - estrutura, processos de trabalho, pessoas e 

tecnologia. Introduzir alterações a estes elementos pode tornar-se uma tarefa complexa e ser 

um factor de grande instabilidade dentro da organização. A implementação de sistemas de 

informação, que prossigam os objectivos e desafios do governo electrónico, implica mudanças, 

por vezes profundas, podendo gerar enorme resistências por parte dos funcionários, qualquer 

que seja o nível hierárquico, pois essas mudanças têm impacto nas suas rotinas de trabalho e 

nas suas competências.  

 

O insucesso dos projectos de governo electrónico fracassados pode resultar do facto de não 

terem sido devidamente analisados e trabalhados os aspectos não formais das respectivas 

organizações, conforme sustenta Heeks (2006) e Laudon and Laudon (2005). A cultura da 

organização poderá ser um factor determinante na adopção de modelos de funcionamento 

menos hierarquizados, mais flexíveis, mais transparentes e, consequentemente mais ágeis. 

Como explicar que, apesar da legislação publicada, das políticas europeias e nacionais, da 

produção literária, dos recursos financeiros afectos à inovação, às tecnologias de informação e 

comunicação, à modernização administrativa e à reengenharia de processos, afinal pouco 

tenha mudado no interior das organizações? O que é que tem falhado nos projectos de 

inovação, no âmbito dos quais não tem sido possível facilitar as mudanças comportamentais 

indispensáveis aos processos de mudança? Embora os sistemas e tecnologias de informação 

e comunicação sejam elementos essenciais da mudança, são as pessoas que fazem essa 

mudança. Colocando o foco na mudança e no impacto sobre as pessoas, ajuda a melhor 

compreender os factores de resistência e a desenvolver estratégias facilitadoras da 

implementação de projectos de inovação.  

 

A Web, a desmaterialização, no âmbito da qual se insere a certificação digital e, em geral, a 

implementação de novas tecnologias da informação e da comunicação, aliadas à necessidade 

de novos modelos de funcionamento dos organismos públicos deveriam motivar a discussão 

em torno das estruturas organizacionais, das estruturas hierárquicas e das competências e 

perfis de cada grupo de indivíduos ou de cada indivíduo, face às novas exigências no contexto 

da Administração Pública electrónica. 

 

O presente estudo permitiu constatar que há uma mudança a fazer ao nível das estruturas da 

Administração Pública, ainda fortemente hierarquizadas, desadequadas ao novo modelo de 
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funcionamento que se preconiza há anos, como pudemos constatar pelas políticas de governo 

electrónico sobretudo da última década. A Administração Pública portuguesa tem enfrentado 

enormes desafios, mas nem sempre tem conseguido estar à altura, em larga medida pela falta 

de formação dos seus elementos, nomeadamente dos seus quadros dirigentes, que são, 

muitas vezes, os primeiros factores de resistência à mudança. Não é viável que a 

Administração Pública se mantenha inalterada, na sua organização interna, na sua cultura e na 

sua atitude, quando a mesma é confrontada com objectivos de mudança que é necessário, 

antes de mais, compreender. A formação tem um papel essencial no processo de 

transformação. É notória a falta de formação, sobretudo ao nível dos quadros dirigentes, em 

matérias como inovação, políticas públicas europeias e nacionais em matéria de governo 

electrónico, interoperabilidade, gestão da mudança, gestão da informação, segurança da 

informação, etc.  

 

Não tem sido evidente que as organizações tenham a percepção dos reais impactos da 

concretização da Administração Pública electrónica, qualquer que seja a semântica utilizada - 

governo electrónico, governo em rede, serviços partilhados, interoperabilidade. Tendem a 

viabilizar projectos de inovação tecnológica, mantendo os processos e os procedimentos como 

sempre os desenvolveram. Não há evidências de uma reengenharia de processos aquando da 

implementação de novos sistemas de informação. É notória a incompreensão do real sentido 

do termo “reengenharia”, assistindo-se, com frequência, à simples transposição dos processos 

de trabalho manuais para a tecnologia. Constata-se uma enorme dificuldade de abstracção na 

concepção de novos modelos de funcionamento que permitam cumprir os objectivos de uma 

melhor gestão. As organizações, individualmente, continuarão a enfrentar dificuldade em 

redesenhar os seus processos de negócio enquanto não houver, ao nível político, uma 

capacidade de redesenhar os processos do Estado. Aqui coloca-se, antes de mais, a questão 

da identificação das funções do Estado, para, em seguida, ser possível a identificação dos 

processos que suportam essas funções, as organizações que desenvolvem ou que participam 

em tais processos, as actividades, as competências, os perfis.  

 

Se analisados os constrangimentos sob uma perspectiva holística, é possível constatar a falta 

de uma visão supra organização, facilitadora das práticas inerentes ao governo electrónico, 

como é o caso da disponibilização de serviços transversais, da partilha de recursos e serviços, 

da reutilização da informação e dos recursos disponíveis, bem como da utilização de software 

livre. Enquanto não for possível quebrar os muros que rodeiam os vários serviços da 

Administração Pública será difícil dar seguimento às políticas europeias em matéria de 

interoperabilidade e de governo electrónico. 
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Ao nível das novas competências dos recursos humanos, no contexto do ambiente digital em 

que as organizações são chamadas a funcionar, constata-se já uma tendência para a 

mudança, embora essa tendência seja ainda ténue. 

 

A experiência da autora permitiu constatar que há competências emergentes, que é desejável 

que sejam reconhecidas na Administração Pública. Torna-se evidente a existência de um perfil 

híbrido, que resulta do desempenho, por parte de operacionais, de funções que 

tradicionalmente estavam a cargo dos departamentos de informática. Parece claro que o perfil 

do informático tradicional não se adequa às novas necessidades que os projectos evidenciam. 

Este novo perfil permite colmatar a distância que normalmente existe entre os profissionais TIC 

e os profissionais das áreas de negócio das organizações. A experiência de direcção de 

projectos de novos sistemas de informação leva a investigadora a concordar com a abordagem 

híbrida, apresentada por Heeks (2006), que conclui que é mais fácil um operacional assumir 

competências TIC do que um profissional TIC assumir competências operacionais. Daqui a 

importância da participação de utilizadores chave nos projectos, como forma de aumentar o 

sucesso e melhorar a sustentabilidade dos sistemas implementados. Heeks (2006) leva mais 

longe este conceito e refere que o híbrido do governo electrónico deveria ser um híbrido da 

informação – “It might even be more appropriate to change the terminology from e-government 

to i-government hibrid” (Heeks, 2006. pág. 267). 

 

O novo modelo de funcionamento da Administração Pública electrónica faz emergir a 

necessidade de se reflectir sobre as competências adequadas às novas funções, de acordo 

com esse novo modelo de funcionamento. Tudo leva a crer que o universo de processos, 

actividades e tarefas das organizações, suportados por sistemas de informação alinhados com 

os conceitos do governo electrónico, requer competências que permitam gerar valor e 

potenciar as capacidades individuais e colectivas da organização. 

 

Parece essencial eliminar a distância entre os actuais serviços de informática, as áreas de 

negócio e as novas necessidades originadas pelo governo electrónico, ou Administração 

Pública electrónica. Tal afigura-se possível através de um melhor conhecimento das várias 

componentes dos sistemas de informação, dos requisitos do governo electrónico, de 

competências em TI, de competências em tratamento, gestão e utilização da informação, em 

função da missão da organização. 

 

Poderá revelar-se útil para o sucesso dos projectos e para a sustentabilidade dos sistemas 

implementados que se dilua a separação entre a tecnologia, os sistemas de informação, os 

processos da organização, as normas que os regulam e as pessoas. O conjunto de todos estes 

elementos é que concorre para o sucesso da organização na prestação de um serviço público 

de qualidade, pelo que parece essencial que novas competências se instalem na 
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Administração Pública. Tendo consciência de que as pessoas são o activo principal da 

organização e depois de analisados os factores humanos que viabilizam, ou dificultam e 

impedem o sucesso dos projectos, é essencial dar relevo às competências que permitirão uma 

adequada gestão de recursos humanos, gestão da mudança, gestão de projectos, gestão da 

informação e gestão do conhecimento. Importa enquadrar novos perfis profissionais, como os 

trabalhadores da informação e do conhecimento, aproveitando todo o capital intelectual que 

existe nas organizações. 

 

Afigura-se desejável que as relações entre as pessoas tendam a ser menos hierarquizadas, o 

que facilita o desenvolvimento de relações facilitadoras da negociação e persuasão, de maior 

proximidade entre o topo e a base, o que facilita o entendimento da visão, por parte das 

categorias operacionais, bem como, ao invés, a compreensão das necessidades operacionais, 

por parte da estrutura de topo. 

 

Ao nível das relações externas, o novo modelo de funcionamento da Administração Pública em 

rede procura eliminar as fronteiras entre organizações, pelo que nos parece fundamental 

manter uma atitude de observação e acompanhamento da envolvente exterior da organização, 

não só para acompanhar a evolução do sector público, mas também para melhor entender as 

necessidades próprias da Administração Pública, dos interesses do cidadão e do sector 

privado. 

 

O estudo que procurámos desenvolver permitiu percorrer uma parte significativa do universo 

em que se desenvolvem os projectos no contexto da Administração Pública electrónica.  

 

Tínhamos definido, logo à partida, que, para além da aquisição de conhecimento, este trabalho 

de investigação nos deveria permitir dar um contributo para aumentar as probabilidades de 

sucesso na condução de projectos, tão complexos quanto sensíveis, de desmaterialização na 

Administração Pública. Assumimos, desde logo, que o nosso contributo deveria materializar-se 

em instrumentos simples, objectivos e fáceis de utilizar, que ajudassem a verificar, nas várias 

fases e nas várias componentes, se estão reunidas as condições capazes de aumentar a 

probabilidade de sucesso dos projectos. Foi com esse sentido de utilidade e com o intuito de 

que as mesmas possam ser utilizadas como ferramentas de apoio, que elaborámos as três 

checklists apresentadas a seguir, as quais se encontram nos Anexos. 

 

1. Checklist para a implementação de projectos de desmaterialização;  

2. Checklist para a gestão da mudança; 

3. Checklist para o alargamento do projecto de desmaterialização à organização. 
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Este trabalho de investigação levou-nos por áreas de conhecimento, cuja abrangência merece 

um estudo autónomo. Para um futuro trabalho de investigação ficam duas perguntas de 

partida:  

 

1 Qual o impacto da desmaterialização na justiça e seu contributo para uma maior 

eficiência da investigação criminal? 

 

2. Em que medida a interoperabilidade pode ser um factor de eficiência e eficácia da 

investigação criminal? 
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ANEXOS 

 

1. Checklist para a implementação de projectos de desmaterialização 
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Checklist para a implementação de projectos de desmaterialização (cont.) 
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2. Checklist para a gestão da mudança 
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3. Checklist para o alargamento do projecto de desmaterialização à organização 
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Checklist para o alargamento do projecto de desmaterialização à organização (cont.) 
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Principais programas europeus com relevância para o estudo, publicados desde 2000  

(Acessíveis em www.ec.europa.eu) 

 

1. Estratégia Europa 2020 - Estabelecida em 2010, assenta em três eixos, que se 

reforçam mutuamente: 

 

• Crescimento inteligente: desenvolver uma economia baseada no crescimento e na 

inovação; 

 

• Crescimento sustentável: promover uma economia mais eficiente em termos de 

utilização dos recursos, mais ecológica e mais competitiva; 

 

• Crescimento inclusivo: fomentar uma economia com níveis de emprego que assegure a 

coesão social e territorial. 

 

2. Estratégia i2010 e Planos de Acção eEurope i2010 

 

Planos de Acção: 

 

• O acesso das regiões rurais às TIC; 

 

• i2010: a sociedade da informação e os media ao serviço do crescimento e do emprego; 

 

• Administração em linha i2010; 

 

• Envelhecer bem na sociedade da informação: Plano de Acção no domínio "Tecnologias 

da Informação e das Comunicações e Envelhecimento"; 

 

• Info-Acessibilidade; 

 

• i2010: Bibliotecas digitais; 

 

Conselho Europeu de Primavera, em Março 2008 - aprovou as orientações para os três anos 

seguintes de implementação da Estratégia de Lisboa 2008-2010 e retomou a aposta na 

inovação e conhecimento.  

 

Conselho Europeu de Março de 2007 – retoma os pilares da Estratégia de Lisboa e sublinha 

um maior reforço financeiro em iniciativas de Inovação e conhecimento. 
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Conselho de Primavera de 2006 - confirma a Estratégia de Lisboa como a pedra angular das 

iniciativas para o período 2008-2010. 

 

 Renovação da Estratégia de Lisboa, no Conselho Europeu de Primavera de 2005. 

 

Planos de Acção: 

 

• eEurope 2005; 

 

• "eGoverno": a administração em linha; 

 

• Aprendizagem electrónica: Programa eLearning (2004-2006); 

 

• eContent plus (2005-2008); 

 

• Saúde em linha: melhorar a saúde e os cuidados de saúde através das tecnologias da 

informação e da comunicação; 

 

• Programa eTen: Apoio às redes transeuropeias de telecomunicações; 

 

• Acompanhamento do eEurope 2005: Programa MODINIS (2003-2006). 

 

Estratégia de Lisboa, adoptada em 2000 pelo Conselho Europeu de Primavera, visando 

transformar a Europa “na economia do conhecimento mais competitiva e dinâmica do mundo, 

capaz de um crescimento económico sustentável, acompanhado da melhoria quantitativa e 

qualitativa do emprego e de maior coesão social”. 

 

 Planos de Acção: 

 

• eEurope - Uma sociedade da informação para todos; 

 

• eEurope 2002 – Alargar a conectividade à Internet na Europa, abrir o conjunto de redes 

de comunicação à concorrência e promover a Internet colocando a tónica na formação e 

protecção dos consumidores; 

 

• eConteúdos (2001-2004); 

 

• Go Digital. 

 


