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Resumo 

Nos últimos 40 anos, o uso crescente das Tecnologias de Informação e Comunicação, 

principalmente da Internet, em toda parte do Mundo, tem vindo a trazer mudanças na vida das 

pessoas. Esta tendência gerou a necessidade dos Governos e das Administrações Públicas 

adoptarem no seu seio as novas tecnologias e beneficiarem das mesmas. E-Government tem 

como objectivo aproximar os Governos e Administrações Públicas dos cidadãos, das 

empresas e das próprias estruturas internas da Administração para prestarem melhores 

serviços públicos, através dos serviços electrónicos. Portugal, comparado com outros países 

da União Europeia, apresenta níveis elevados de disponibilidade e sofisticação dos serviços 

públicos básicos electrónicos da administração pública central, no entanto, é necessário 

conhecer o uso e os proveitos que são retirados destes serviços. Assim, da abordagem directa 

(Inquéritos) posta em prática, reconheceram-se resultados que contribuem para um melhor 

conhecimento da perspectiva dos cidadãos de Loures. 

 

Palavras-Chave: E-Governance; E-Government; E-Serviços; Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC); Administração Pública; cidadãos de Loures.   

Abstract 

The twenty-first century, have marked the people’s life in everywhere in the world, because 

of the increasing use of Information Technologies and Communication, especially the 

Internet. This trend has generated the need for Governments and Public Administrations insert 

in his bosom new technologies and enjoy the same. E-Government aims to bring together 

Governments and Public Administrations of citizens, businesses and own internal structures 

to provide better public services through electronic services. Portugal, compared to other EU 

countries, has high levels of availability and sophistication of electronic basic public services 

however, it is necessary to know the use and income of these electronic services. Thus, this 

study will contribute to a better understanding of the perspective of the citizens of Loures, by 

conducting inquiry investigations and treatment for this purpose.  

 

Keywords: E-Governance; E-Government; E-Services; Information and Communication 

Technologies (ICT); Public Administration; citizens of Loures. 
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Introdução  

     Nos últimos 40 anos, verificou-se uma grande evolução no Mundo das Tecnologias de 

Informação e Comunicação. Nos meados dos anos 90, os computadores e a Internet 

“invadiram” as casas, as escolas e as empresas, atingindo o Governo e Administração Pública 

(AP) (Missão para Sociedade de Informação, 1997:5). E é neste contexto que surge E-

Government, de forma a facilitar a interacção do Governo e Administração Pública com os 

cidadãos, com as empresas e com as próprias estruturas internas (Faria, 2009:7).  

     A União Europeia criou vários programas (eEurope 2002, eEurope 2005, i2010), agendas 

digitais (Agenda Digital para Europa, Europa 2015 e Europa 2020) e respectivos planos de 

acção com o objectivo de desenvolver e difundir as novas tecnologias nos Estados-Membros 

apostando fortemente no E-Government. E nesta sequência, Portugal também apostou nesta 

nova forma de prestar o serviço público ao cidadão, através dos meios electrónicos. 

     Deste modo, escolhi para a minha investigação o seguinte tema: “E-Government: 

perspectiva dos cidadãos de Loures relativamente aos serviços electrónicos da Administração 

Pública Central Portuguesa”. 

     O que me motivou para realizar este trabalho foram as aulas de Governação Electrónica, 

pois despertou-me elevado interesse em descobrir novas formas de interacção dos cidadãos e 

das empresas com os organismos públicos e vice-versa. Deparei-me com vários serviços 

públicos on-line que não fazia ideia que pudessem existir. Desta forma, tal como eu, poderão 

existir outros cidadãos que não tenham o conhecimento deste tipo de serviços ou que não 

tenham um real reconhecimento dos mesmos.  

     Este trabalho tem relevância social, pois está relacionado com os cidadãos, com a 

perspectiva, interacção e comportamento destes relativamente aos serviços públicos 

electrónicos criados precisamente para facilitar a vida do cidadão e suas relações dentro da 

sociedade e com organismos públicos. Portanto, este trabalho pretende, através das opiniões 

dos cidadãos, saber se estes serviços electrónicos da AP têm contribuído ou não, 

positivamente para o seu dia-a-dia. 

     A problemática que estimulou esta investigação prende-se em dar visibilidade à voz do 

cidadão residente em Loures em relação à utilização dos serviços electrónicos proporcionados 

pela Administração Pública Central. 

     Nesta medida, o princípio que norteia a minha pesquisa pode ser traduzido na seguinte 

pergunta de partida: 
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“Como é que os cidadãos de Loures interagem com os serviços electrónicos disponibilizados 

pela Administração Pública Central Portuguesa?”.  

     Esta “interacção” engloba diferentes atitudes: desconhecer; conhecer mas não ter interesse; 

consultar; consultar e usar para proveito próprio e ainda, comunicar aos outros as experiências 

com os serviços electrónicos. Este estudo focará as seguintes plataformas interactivas: Portal 

de Finanças, Portal de Cidadão e Senha 001. 

     Assim, os objectivos deste trabalho passam por:  

 conhecer a evolução dos planos de E-Government/ E-Serviços da administração 

pública central portuguesa;  

 saber se os cidadãos de Loures conhecem estes serviços online da Administração 

Pública (AP); 

 saber quais são as razões do desconhecimento;  

 saber se confiam ou não neste tipo de serviços electrónicos da AP; 

 saber se já utilizaram ou não estes serviços electrónicos; 

 saber o que correu mal ao ter utilizado um determinado serviço electrónico; 

 saber se houve ou não divulgação aos cidadãos dos serviços electrónicos, pelo 

Governo/AP. 

          Este estudo foi desenvolvido na área de Loures entre 2013 e 2014. Esta investigação 

pretende obter respostas para as questões acima colocadas. E na redacção do texto é utilizado 

o acordo ortográfico português antigo. 
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1.1  E-GOVERNMENT E E-GOVERNANCE 

Segundo Riley (2003:8), esta abordagem, de definir o conceito de E-Government e E-

Governance, está sujeita a debate, em vez de rejeitar imediatamente qualquer definição. O 

uso dos termos como, E-Government, E-Governance e E-Democracy poderá levar à 

criação de uma disciplina, isto significa que amplia o desenvolvimento do conceito, não se 

restringindo apenas aos limites do governo, mas abordando outras grandes esferas da 

sociedade civil, associações, sindicatos, comunidades empresariais, organizações 

internacionais e ainda, o mundo académico. 

1.1.1 Definição de E-Government 

     Antes de definir E-Government, Riley (2003:9) considera que é necessário entender o que 

se entende por Government (Governo). O Government é “uma super-estrutura institucional 

que a sociedade usa para traduzir a política em políticas e legislação. Government é uma 

instituição especializada que contribui para Governance”. 

     O “E-Government tem evoluído a partir da revolução da tecnologia da informação”, 

segundo Schelin (2003:121).  

     O E-Government a nível normativo surge da teoria dos sistemas, quer isto dizer que 

através da automatização, os engenheiros preparam a tecnologia para obter a eficiência 

burocrática, através da integração dos sistemas. (Garson, 2006, adaptado por Calista & 

Melitski, 2007:91). 

       E-Government não se cinge apenas na mudança dos padrões de comunicação (modo de 

comunicar com o cidadão), mas envolve também uma transformação no governo (Parks & 

Schelin, 2005:616).  

       De acordo com Sharma & Palvia (2007:2), o E-Government: “envolve o uso de 

tecnologia da informação, e especialmente a Internet, para melhorar a prestação de serviços 

do governo para cidadãos, empresas e outras instituições governamentais. E-government 

permite a interacção com os serviços do governo 24 horas por dia, sete dias por semana”. 

       Por outras palavras, E-Government concentra-se nos serviços da administração pública 

que são prestados de forma electrónica (D'Agostino, Schwester, Carrizales & Melitski, 

2011:3/4). Isto é, o E-Government consiste no uso das tecnologias de informação e 

comunicação (TIC’s) pelas administrações públicas para fornecer e prestar informações e 

serviços públicos aos cidadãos (Lee, Chang & Berry, 2011:444). 
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     Segundo Meier (2012:4), o “E-Government é simplificação de informação, comunicação e 

processos de intercâmbio dentro e entre instituições governamentais, e também entre as 

instituições governamentais e os cidadãos ou organizações”. 

 

     E sempre que se fala em E-Government é importante remeter para o conceito de Internal 

Efficiency and Effectiveness (IEE):  

“designação que engloba os processos de modernização conduzidos a nível interno de 

um dado departamento, que têm por objectivo aumentar a eficiência e qualidade dos 

serviços através da adopção das melhores práticas existentes no mercado. Entre as 

áreas onde existem maiores oportunidades podem destacar-se a gestão da informação, 

dos meios financeiros e dos recursos humanos” (Alves & Moreira, 2004:9). 

     Segundo Schelin (2003:122), o E-Government diferencia-se do uso de tecnologias de 

informação pelo sector público, visto que, E-Government “é o subconjunto da tecnologia da 

informação pública que envolve a prestação de serviços públicos e informações para os 

cidadãos (UN e ASPA [American Society for Public Administration])”.  

     De acordo com Vidigal (2005:2), a palavra derivada de E-Government, a Administração 

Pública Electrónica, “pode ser perspectivada de formas diferentes, quer estejamos a falar de e-

Serviços, e-Democracia, e-Gestão, e-Comércio, ou qualquer outra forma de relacionamento 

electrónico”. 

Tabela 1.1: Características de Government e E-Government 

Government 

Super-estrutura 

Decisões 

Regras 

Papel (Role) 

Definição de E-Government: “conceito que engloba o recurso às TIC’s 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, 2004:9). 

 



 

   
 

13 

Implementação 

Outputs 

E-Government 

Entrega de Serviços electrónicos 

Electronic workflow 

Votação electrónica 

Produtividade electrónica 

Fonte: Riley, 2003:10 

       Temos assim, por uma lado, uma estrutura tradicional, onde existe uma hierarquia, e one-

way (sentido único). Por outro lado, a Internet e as TIC’s são não hierárquicas, e 

disponibilizam serviços 24h por dia, 7 dias de semana (West, 2004:16). 

1.1.2 Definição de E-Governance 

     Segundo Riley (2003:9), o conceito de E-Governance e as suas implicações, só serão 

compreendidas, se previamente, entendermos o conceito de Governance. Governance é “o 

resultado da interacção do governo, serviço público e cidadãos através do processo político, 

do desenvolvimento de políticas, concepção de programas e prestação de serviços”. 

     A E-Governance a nível normativo corresponde a uma teoria sociotécnica, ou seja, as 

TIC’s servem para forçar a participação e igualização social, diminuindo as disparidades 

sociais e económicas através do trabalho em rede das partes interessadas (stakeholders). A 

nível descritivo corresponde a uma teoria do reforço, significa isto que “mesmo que as TIC’s 

sejam apolíticas, actuam como uma ferramenta de controlo” (Garson, 2006, adaptado por 

Calista & Melitski, 2007:91). 

      De acordo com Sharma & Palvia (2007:1), E-Governance “refere-se à forma como os 

gestores e supervisores utilizam TIC’s e Internet para executar suas funções de supervisão, 

planeamento, organização, coordenação e pessoal de forma eficaz”. Ou seja, “utilizar as TIC’s 

para orientar e restringir actividades colectivas dos grupos que gerem formal e informalmente 

processos e instituições privadas, bem como empresas públicas” (Sharma & Palvia, 2007:7). 
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Tabela 1.2: Características de Governance e E-Governance 

Governance 

Funcionalidade 

Processos 

Objectivos 

Execução/actuação (Performance) 

Coordenação 

Outcomes 

E-Governance 

Consulta electrónica 

Electronic controllership 

Compromisso electrónico 

Networked societal guidance 

Fonte: Riley, 2003:10 

 

     Depois de definição dos conceitos “E-Government” e “E-Governance”, e observar as 

tabelas 1.1 e 1.2, é possível distinguindo sinteticamente estes dois conceitos, da seguinte 

forma:  

“o foco do E-Government é em grupos e stakeholders fora da organização, seja do 

governo ou do sector público na cidade, município, estado, nacional ou níveis 

internacionais. Por outro lado, o E-Governance concentra em administração e gestão 

dentro de uma organização, seja pública ou privada, grande ou pequena“ (Sharma & 

Palvia, 2007:3). 

 

 

 

Definição de E-Governance: “utilização das tecnologias de informação e 

comunicação pelo sector público com objectivo de melhorar a prestação de 

informação e serviços, incentivar a participação dos cidadãos no processo de tomada 

de decisão e tornar o governo mais responsável, transparente e eficaz” (United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization [UNESCO], 2011). 
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1.1.3 Vantagens de E-Government e E-Governance 

     O E-Government sendo uma ferramenta de transformação das relações internas e externas 

do sector público, através da Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC’s), a fim de 

optimizar a prestação de serviços do governo e participação dos cidadãos e a E-Governance, 

por sua vez, é um elemento fundamental para desenvolvimento, implementação e execução 

das políticas, leis e regulamentos necessários para apoiar o funcionamento de uma sociedade 

de conhecimento, bem como de E-Government (Website de “Information Technology 

Authority Sultanate of Oman”). 

     Ambos têm potencialidades a serem retiradas: 

 

a) Vantagens de E-Government 

     Na sociedade, segundo Faria (2009), existe um declínio da confiança dos cidadãos para 

com o governo, apresentando-se como um grande desafio para o governo. Para que exista 

“responsabilidade é necessário que o governo e os cidadãos possam ser responsabilizados 

pelos seus actos, procedimentos e benefícios” (Faria, 2009:12). Desta forma, E-Government 

ao permitir a abertura e a transparência, através da disponibilização das informações relativas 

aos órgãos do governo, “poderá contribuir para alcançar os níveis de confiança e de 

responsabilidade desejados” (Faria, 2009:12). 

    Segundo Faria (2009:12), E-Government poderá também “proporcionar uma oportunidade 

para o governo explicar e demonstrar a sua legitimidade e prover educação cívica básica on-

line que irá incrementar a compreensão dos cidadãos acerca das responsabilidades do 

governo”. 

     O E-Government poderá fornecer variadas vantagens
1
:  

 Redução da corrupção; 

 Acesso a serviços públicos em casa e qualquer local; 

 Obtenção de serviço em menos tempo; 

 Ter acesso a informação relevante dos departamentos do governo; 

 Redução nos custos de transacção;  

                                                             
1 Referências bibliográficas das informações: Khalil, Dongier, & Qiang (2009:8/9);  Hanna & Qiang (2009:83); 

Martins (2006:33/34); Alves & Moreira (2004:10/11); Neves [APDSI], (2013:8-10); Faria, (2009:22).  
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 Redução no tempo de processamento;  

 Aumento das receitas do governo; 

 Melhorar a qualidade de vida e bem-estar dos cidadãos; 

 Reduzir custos de operação na administração pública; 

 Melhorar a gestão; 

 Diminuir a burocratização e aumentar o nível de inovação e modernização; 

 Maior rapidez, facilidade e disponibilização de informação; 

 Elevação dos padrões de eficiência e facilidade na coordenação de políticas; 

 Facilita a implementação cooperativa e em rede das políticas de forma mais rápida 

e económica; 

  Simplificação;  

 Regulação e Legislação: reformular os procedimentos administrativos, tornando a 

Administração mais aberta e disponível;  

 Mera comunicação prévia; 

 Ponto único de contacto: a comunicação com a Administração é feita 

electronicamente num único ponto; 

 Possibilidade de reutilizar os dados e informações do sector público.      

     Muitos estudos indicam que E-Government tem “potencialidade para conduzir a boas 

práticas de governação”, segundo Bilhim & Neves (2007:para. 5). E o E-Government é 

também tido como “uma oportunidade para redefinir as relações, quer de poder, quer de 

responsabilidade, do Governo e da Administração, com restantes actores da sociedade” 

(Gouveia, 2004:21).  

     E-Government pode ajudar a criar vários tipos de valor (Ubaldi [OECD], 2013:7): 

 Valor Económico 

• Competitividade Nacional; 

• Oportunidades de Negócio;  

• Uma administração mais simples e acessível;  

• Eficiência interna do sector público;  

• Maior eficiência na entrega dos serviços.  

 Valor Social 

• Compromisso público no desenho e entrega do serviço e nas políticas públicas;  

• Mais inclusivo (participação e sociedades democráticas); 

• Inovação Social;  

 Valor de Boa Governança 
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• Transparência; 

• Abertura; 

• Accountability (Responsabilização). 

 

b) Vantagens de E-Governance 

     Os benefícios que E-Governance oferece são os seguintes (Information Technology 

Authority Sultanate of Oman): 

 facilita na prestação de serviços públicos aos cidadãos; 

 melhora as interacções com o comércio, a indústria e com o cidadão através do acesso 

à informação; 

  torna a gestão do governo mais eficiente, ágil e menos dependente da interacção 

humana; 

  simplifica as operações internas; 

  melhora o desempenho dos departamentos do governo; 

 ajuda todos os sectores da sociedade a aproveitar os serviços a um custo menor com a 

máxima facilidade de uso; 

 interligando vários ministérios e departamentos do governo electronicamente para 

compartilhar informações ajuda a fornecer uma melhor governação. 

 

1.1.4 Inconvenientes de E-Government e E-Governance 

     Como vimos anteriormente, existe um leque enorme de vantagens a retirar desta forma 

electrónica. No entanto, existem certos pontos críticos a destacar: 

a) Desvantagens de E-Government 

As desvantagens de E-Government: 

 “os serviços públicos eram tradicionalmente oferecidos em papel, logo é 

necessário transferir todos os documentos para formato electrónico e criar um 

sistema comum que permita uma implementação do E-Government em todas 

as áreas/serviços”, esta transferência aumenta os custos da Administração 

Pública (KEMP,  2007). 

 Majozi (2012) aponta para falta de igualdade no acesso público à internet e à 

confiabilidade das informações na web. 
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 algumas implicações potenciais na implementação e elaboração de E-

Government incluem os impactos sobre os factores económicos, sociais e 

políticos e a vulnerabilidade a ataques cibernéticos (Majozi, 2012). 

 excesso de vigilância: assim que o governo começa a desenvolver-se 

electronicamente, tornando-se mais sofisticado, os cidadãos serão obrigados a 

interagir electronicamente com o governo em uma escala maior. Isto pode 

implicar uma falta de privacidade para os cidadãos, um maior controlo do 

governo sobre estes e contacto presencial reduzido (Majozi, 2012). 

 custo: apesar de inúmeros investimentos (gasto de dinheiro) no 

desenvolvimento e implementação do E-Government, os resultados e os 

efeitos do E-Government no governo e na sociedade são muitas vezes difíceis 

de medir ou mesmo insatisfatórios (Majozi, 2012). 

 Inacessibilidade que conduz à exclusão social: alguns cidadãos são excluídos, 

porque estão “impossibilitados de tirar partido das novas formas de 

intervenção com Estado e Administração Pública” (Alves & Moreira, 

2004:45); os websites de E-Government, muitas vezes, não oferecem o 

potencial de atingir todos/maioria dos utilizadores, por exemplo, os que 

vivem em áreas remotas e que têm baixos níveis de alfabetização ou ainda os 

que vivem na pobreza dificilmente conseguem usufruir desta inovação 

(Majozi, 2012).  

 o governo encontra-se perante o desafio de fornecer informação ao público e 

gerir objectivos internos, no entanto, não está a aumentar a transparência. As 

agências governamentais enfrentam desafios que têm influenciado a 

capacidade em ir ao encontro com as expectativas do cidadão (Ginsberg, 

2011, citado por Evans & Campos, 2013:181). 

 problemas financeiros e de funcionários: a falta de funcionários no E-

Government está relacionado com a falta de recursos financeiros, visto que as 

administrações locais têm dificuldades em competir com o sector privado no 

que toca em ter funcionários dotados de competências informáticas. Quanto 

aos problemas financeiros, as administrações locais são pressionadas pelos 

orçamentos (Coursey, 2005, citado por Coursey & Norris,  2008:529). 

 E-Government pressupõe flexibilidade, autonomia e uma exigência de 

formação e qualificação dos agentes do Estado e administração pública, e por 
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isso, pode constituir um entrave ao desenvolvimento do E-Government 

(Bilhim & Neves, 2007:para. 8). 

     Na conferência de “A Informação do Setor Público - Expetativas e Realidades”, é 

apontada uma outra desvantagem do E-Government: o governo corre o risco de perder 

informações no processo de recolha digital, caso não resolva o problema de interoperabilidade 

e o da preservação digital, porque podem começar a ter vários repositórios espalhados no 

cloud (António; Associação para Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de Informação 

[APDSI], 2013:1). 

     É de referir ainda um outro inconveniente, a Burocracia Virtual. A burocracia virtual é 

sobretudo, “ficheiros digitalizados, mantidos e transmitidos electronicamente por múltiplos 

processos; funcionários encarregados de manter hardware, software e telecomunicações” 

(Alves & Moreira, 2004:14). Segundo Vidigal (2005:7), na burocracia virtual pode existir 

duplicação de informação, pois exigem-se informações aos cidadãos repetidas vezes pelos 

organismos do Estado, estas informações já existem em algum serviço do Estado, mas não são 

compartilhadas dentro das organizações. Por outro lado, os cidadãos estão à espera que estes 

dados sejam pedidos apenas uma vez, e utilizados várias vezes. Continua-se a desvalorizar os 

processos transversais e a intercomunicabilidade organizacional necessária para prestar 

melhores serviços aos cidadãos e agentes económicos, na maioria dos países (Vidigal, 

2005:7). 

 

 

b) Desvantagens de E-Governance 

A E-Governance possui também algumas fragilidades: 

 crime:   

“apesar dos esforços das instituições governamentais para garantir a segurança 

dos dados pessoais dos cidadãos, os sites de E-Governance ainda são 

susceptíveis a ataques de hackers. Os dados pessoais podem variar de nome, 

sobrenome e endereço de casa para números de cartões de crédito e contas 

bancárias. Os Serviços de Gestão da Informação Australiano (AGIMO) 

abordaram a questão, destacou a sofisticação de crimes cibernéticos e pediu 

aos cidadãos para estarem vigilantes durante as suas transacções on-line com 

instituições oficiais” (Vossos, 

http://www.ehow.com/info_8473642_advantages-disadvantages-

egovernance.html). 
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 Infra-estrutura cara:  

“um sistema de E-Governance eficiente exige que todos os cidadãos ou pelo 

menos a grande maioria tenha acesso à Internet. Portanto, os dispositivos 

próprios para Internet, hardware, tais como uma infra-estrutura de ligação, 

que são essenciais para se fazer ligações com wesites do governo. Além disso, 

as instituições do sector público precisam de servidores avançados e sistemas 

de segurança para lidar com grandes quantidades de informação e ameaças 

virtuais complexas. Todas essas exigências constituem um investimento caro, 

muito além do alcance de economias menos desenvolvidas” (Vossos, 

http://www.ehow.com/info_8473642_advantages-disadvantages-

egovernance.html). 

 

1.2  E-SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

1.2.1 Conceito de E-Serviços 

     Nos últimos anos os governos implementaram e-estratégias para E-Government. “As e-

estratégias definem normalmente o E-Government como fornecedor de serviços e 

informações em formato electrónico, através de uma conduta integrada” (Bhatia, Bhatnagar, 

& Tominaga, 2009:67). 

     O factor comum pelo qual se elaboram projectos de E-Government é melhoria de serviços 

públicos através da informatização, prestando serviços públicos electronicamente (e-serviços) 

(Bhatia, Bhatnagar, & Tominaga, 2009:69). 

     “Os cidadãos têm diversas necessidades por serviços, e por isso, já não é sustentável para 

os governos utilizar uma única forma ou forma mais preferível de prestar serviços”, daí a 

necessidade de inovar e o surgimento de E-Serviços (Department of Economic and Social 

Affairs-UN, 2012:5). 

     Para entender o conceito de E-Serviços, é necessário primeiro abordar o que se entende 

pelo termo “serviço”, segundo Lindgren & Jansson (2013:5/6). O serviço pode ser a) acto ou 

processo de servir; b) acto de fornecer/assistir; c) sistemas que fornecem uma necessidade 

pública. E têm três características: intangibilidade (no sentido de não serem objectos físicos), 

inseparabilidade (“a produção e o consumo de muitos serviços não é possível de ser feito 

separadamente uns de outros”) e heterogeneidade (“o serviço deve estar disponível para o 

cliente indicado, no momento e local certo”) (Lindgren & Jansson, 2013:5/6). 
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     Os E-Serviços são serviços fornecidos através das tecnologias de informação e 

comunicação (Lindgren & Jansson, 2013:7). 

     Os E-Serviços da Administração Pública Central são definidos como “the e-service 

encounter is the inicial landing on the home page until the requested service has been 

complete or the final product has been completed or the final product has been delivered and 

is fit for use” (Boyer et al., 2002, citado por Buckley, 2003:456).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-Serviços:  

E-serviços engloba 3 prossupostos (Lindgren & Jansson, 2013:2): 

1) O termo “e”, que significa algo feito electronicamente; 

2) O termo “serviços”, que significa criar valor para alguém através de um 

processo (intangível); 

3) E- serviço ser público ou privado (a definição varia conforme o sector). 

E-Serviços:  

E-serviços públicos- numa perspectiva interdisciplinar (Lindgren & Jansson, 2013:12-

13): 

 Enfâse no “e”- fica claro que e-serviço público é mais que um simples serviço 

público, é prestado electronicamente. 

 Enfâse no “público”- dirige-nos para os conceitos de disponibilidade e 

acessibilidade, e ao princípio de equidade, de modo a promover equal access, 

protegendo os direitos dos cidadãos. 

 Enfâse no “serviço”- objectivos de E-Government (externos e internos) 

devem criar valor tanto para os cidadãos como para o governo e administração 

pública, assim como organismos públicos ao prestar serviços. E a quem se 

destina o e-serviço público (o beneficiário) também pode ser guia de avaliação 

e avaliar a qualidade do e-serviço. 
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Estes e-serviços/ e- cidadãos fazem “interligação entre cidadãos e empresas, por oferta de  

valor e serviços” (Gouveia, 2004:22).  

1.2.2 Perspectiva global sobre E-Serviços 

Os Estados-Membros das Nações Unidas têm investido fortemente em e-serviços para 

melhorar a eficiência e eficácia dos serviços públicos (Department of Economic and Social 

Affairs-UN, 2012). 

     Consistência de serviços electrónicos pode ser um factor-chave para alcançar confiança 

nas instituições do governo (Department of Economic and Social Affairs-UN, 2012:40). 

 

Gráfico 1.1: Serviços electrónicos por sectores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Department of Economic and Social Affairs-UN, 2012:41 

     No gráfico 1.1 podemos verificar que o sector de finanças é o que apresenta o maior 

número de serviços electrónicos. O governo no sector do ambiente disponibiliza menos E-

Serviços.      

     Os governos têm criado portais que integram grandes quantidades de informações e 

serviços em apenas um único website. Desta forma, existem várias interligações entre os 

portais que tornam o processo mais eficiente para o cidadão (Department of Economic and 

Social Affairs-UN, 2012:58). 



 

   
 

23 

Gráfico 1.2: Países com websites do governo interligados com portal/website nacional 

 

Fonte: Department of Economic and Social Affairs-UN, 2012:59 

      A partir do gráfico 1.2 podemos concluir que a maioria dos países tem mais de 10 

websites interligados. 

     Para que os cidadãos possam ter acesso rápido e eficaz a qualquer momento os órgãos 

públicos começaram a usar parceria público-privada, quiosques e acesso gratuito a serviços 

através de wireless para fornecer pontos de acessos adicionais aos cidadãos (Department of 

Economic and Social Affairs-UN, 2012:77). 

     Num estudo realizado em 2006, a pontuação de E-Serviços fornece uma medida da 

evolução do E-Government, que podem ser distinguidas em 4 grupos (Torres,  Pina,  & 

Acerete, 2006:290): 

 as cidades nas quais a maioria dos serviços estão incluídos nas categorias de interagir 

e transaccionar. E esta categoria mostra-nos número mais alto de serviços fornecidos 

através da Internet (pontuação de e-serviços >35%). 

 cidades em que um número relevante de serviços estão incluídos na categoria de 

interagir e transaccionar (35% ≥ pontuação de e-serviços >26%).  

 cidades em que o “quadro de avisos” (billboard) é a categoria que prevalece (26% ≥ 

pontuação de e-serviços >20%). 

 cidades onde existem níveis baixos de serviços rotulados como “interagir” ou 

“transaccionar” (20% > pontuação de e-serviços). 
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1.2.3 A utilização de E-Serviços da Administração Pública pelos Cidadãos 

     O modelo que deu visibilidade à adoptação das TIC’s, por indivíduos e não organizações, é 

designado por “Technology Acceptance Model (TAM)”, apresentado por Davis em 1989, que 

surgiu no seguimento da teoria da Acção Reflectida de Ajzen e Fishbein. Esta teoria gerou 

muitas outras no sentido de tentar “modelar as causas que conduzem os utilizadores a aceitar” 

e utilizar novas tecnologias (Monteiro, 2010:153/154).  

     O modelo TAM afirma que um indivíduo aceita e utiliza uma tecnologia quando é 

“influenciado pela Utilidade Percebida e pela Facilidade de Utilização, partindo do 

pressuposto de que o indivíduo está em condições de liberdade de decisão” (Monteiro, 

2010:154). 

     Um indivíduo decide adoptar uma inovação segundo cinco categorias de factores 

identificados por Rogers no seu livro “Diffusion of Innovations, 5ª edição” (Monteiro, 

2010:156). Estas cinco categorias de factores são (Monteiro, 2010:156-160): 

1. Características das Inovações: vantagem relativa (melhor em relação à anterior); 

compatibilidade (corresponder com os valores existentes no momento); complexidade 

(se a ideia inovadora é entendida, simples de ser usada ou complexa); 

experimentalidade (se pode ser experimentada num contexto limitado; e 

observabilidade (se é percebida pelos membros do sistema social). 

2. Tipos de Tomada de Decisão: opcional (indivíduo é que decide); colectiva (a decisão 

e tomada em consenso com outros); e autoridade (decisão é tomada por um grupo 

pequeno com poder). 

3. Canais de Comunicação 

4. A natureza dos Sistemas Sociais / Organizações: natureza dos sistemas sociais (qual 

a sua estrutura, normas e a opinião do líder que influencia os indivíduos a tomar 

uma decisão) e as consequências da inovação no sistema social. 

5. Impacto dos Esforços de Promoção dos Agentes de Mudança: os agentes de mudança 

são os que influenciam as “decisões sobre as inovações no sentido desejado pela 

organização que promove a mudança”. 

 

    Segundo Mahadeo (2009:393-397), a adoptação dos serviços electrónicos públicos pelos 

cidadãos dependem de vários factores: 



 

   
 

25 

1. “Utilidade Percebida” (Perceived Usefulness): no sentido de que a tecnologia 

vai beneficiar o utilizador na realização de uma actividade, estando ligado à 

percepção do resultado, como resultado do uso da tecnologia. 

2. “Percepção de facilidade de uso”: estimativa que um indivíduo faz do esforço 

que terá que colocar em aprender e utilizar tecnologia.  

3. “Influência Social”: quando um indivíduo acredita no que os outros pensam 

em relação ao uso de serviços de E-Government. E está relacionado com a 

atitude do indivíduo em relação a E-Government. 

4. “Voluntariedade”: está ligada à percepção de facilidade de uso e reflecte a 

percepção dos utilizadores da adopção específica de configurações das TIC’s, 

em vez de uma consciência subjectiva. 

5. “Compatibilidade”: a inovação é tida como consistente com os valores 

existentes, experiências passadas e necessidades dos que adoptam. 

6. “Confiança”: tem a ver com a percepção de confiança dos cidadãos 

relativamente à integridade dos que fornecem serviços electrónicos, este caso 

o governo. 

7. “Consciência cívica”: há cidadãos que usam os serviços públicos 

regularmente, são politicamente activos e prestam atenção aos canais de 

comunicação. Sendo E-Government uma forma mais flexível de comunicar 

com órgãos governamentais, esta forma electrónica é uma forma mais extensa 

de interagir com o governo. 

8. “Condições facilitadoras”: quando um indivíduo acredita que existe uma infra-

estrutura que existe para apoiar o uso de sistemas de informação. 

9. “Cultura”: a cultura determina os valores de um indivíduo e ao seu 

comportamento e adoptação de novas tendências ou não. 

10. “Atitude”: quando um indivíduo tem uma avaliação favorável ou desfavorável 

ou avalia o comportamento. 

11. “Intenção comportamental e uso de comportamentos”: a intenção do utilizador 

apoiar a adopção das inovações de E-Government. 
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1.2.4 Vantagens e Barreiras no acesso e na utilização de E-Serviços da 

Administração  Pública 

a)Vantagens da utilização E-Serviços da AP 

     Os E-Serviços podem melhorar a prestação de serviços públicos aos cidadãos, empresas e 

outras instituições governamentais, através de uma ligação directa, possibilitando uma 

interacção 24h por dia, sete dias por semana (Faria, 2009:5).  

     Desta forma, os E-Serviços fortalecem as relações entre o governo e os seus departamentos 

(G2G), entre a administração pública e os cidadãos (G2C) e entre a administração pública e as 

empresas (G2B) (ver figura 1.1) (Faria, 2009:7). Estas relações podem ser caracterizadas de 

seguinte forma (Sharma & Palvia, 2007): 

 G2G- Governo para governo (departamentos): actividades neste âmbito servem para 

melhorar a eficiência e eficácia das operações do governo e das suas 

instituições/departamentos (Sharma & Palvia, 2007:6). 

 G2B- Governo para Empresas (Business): incluem duas formas de interacção e 

transacção- G2B e B2G- e negoceiam via Internet e TIC’s. Business to Government 

tem a ver com a venda de produtos e serviços das empresas para governo; e 

Government to Business inclui E-Procurement (Sharma & Palvia, 2007:5). 

 G2C- Governo para Cidadão: quando o governo fornece e permite acesso on-line a 

informações e serviços aos cidadãos; os cidadãos podem questionar aos institutos 

públicos via electrónica e receber respostas imediatas; pagar impostos, etc. (Sharma & 

Palvia, 2007:4). 

     Segundo OCDE (2001), esta relação (G2C) prossupõe 3 níveis de relacionamento que são 

complementares (Alves & Moreira, 2004:57):  

1. Informação: o governo disponibiliza informações sobre as políticas e 

regulamentos; 

2. Consulta: o governo não só disponibiliza informação, mas também têm como 

objectivo conhecer as diferentes visões dos cidadãos; 

3. Participação activa: os cidadãos estão envolvidos activamente na definição das 

políticas públicas. 
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Figura 1.1: Interacção entre G2G; G2B; B2B e vice-versa (através dos E-Serviços) 

 

Fonte: Meier, 2012:4 

 

     De acordo com Faria (2009:10), E-Serviços da Administração Pública Central podem 

facilitar: 

  a comunicação com os cidadãos, tornando-a mais interactiva; 

 ouvir os cidadãos, as suas opiniões, reclamações, elogios via website ou e-mail, sem 

que estes tenham que deslocam até ao local para o fazer; 

 e melhorar os serviços e a sua prestação ao cidadão, aumentando a qualidade e 

reduzindo os custos. 

 

b)Barreiras no acesso e utilização de E-Serviços da AP 

     Segundo Vidigal (2007:16), um dos princípios básicos da modernização administrativa é a 

“importância de orientar a Administração Pública para as necessidades do cidadão”. Mas, este 

princípio não tem sido valorizado nem respeitado pelos políticos e responsáveis do sector 

público. As organizações públicas fracassam muitas vezes devido ao distanciamento que 

mantêm com os clientes/cidadãos (Vidigal, 2007:16). 
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     É necessário conhecer qual a perspectiva dos cidadãos relativamente aos E-Serviços da 

administração pública, o que nos leva a pensar, entre outros aspectos, na questão da confiança 

dos cidadãos no que toca a E-Government (Alsaghier, Ford, Nguyen & Hexel, 2009:295). 

Para que os serviços públicos electrónicos tenham uma boa aceitação entre os cidadãos é 

necessário que estes confiem, de modo a que haja partilha de informações pessoais e 

transacções com os serviços do governo/administração pública (Alsaghier, Ford, Nguyen & 

Hexel, 2009:295). 

     Segundo Monteiro (2010), para além da questão da confiança, existem muitas outras 

perspectivas por parte do cidadão que devem ser tidas em conta, como, a perspectiva de 

simplificar o acesso; de permitir a transparência de informação; a perspectiva de partilhar 

conhecimento; a de inovar; de especialização; do ambiente; e ainda a de controlo, de fraudes 

por exemplo para evitar o bloqueio aos E-Serviços (Monteiro, 2010:138 a 142). 

     Outra barreira é a questão da segurança por parte dos cidadãos e a falta de contacto pessoal 

(Answers). 

      Quanto às barreiras legislativas e reguladoras, segundo Faria (2009), “para que os serviços 

on-line obtenham uma aceitação generalizada, estes têm de ter o mesmo estatuto, têm de 

satisfazer igualmente ou melhor as necessidades, que os serviços prestados pelos meios 

tradicionais”. Para além disto, a falta de colaboração entre as instituições públicas, pois 

trabalham isoladamente, o que dificulta a partilha de informações. Por outro lado, “a 

conturbação em relação ao que se encontra efectivamente na lei também se revela um 

problema a ultrapassar”, porque “as instituições públicas podem necessitar de esclarecimentos 

relativamente ao que podem ou não fazer” (Faria, 2009:26). 

     As estruturas orçamentais também constituem uma barreira ao desenvolvimento dos E-

Serviços, porque:   

“financiam projectos governamentais tradicionais e não reconhecerem os gastos em 

TIC’s como um investimento. Para financiar continuamente os serviços 

governamentais, os regulamentos orçamentais devem facilitar mecanismos de 

financiamento cooperativos, como as ofertas públicas para novos fundos e de recolha 

de fundos” (Faria, 2009:27). 

 

     As barreiras técnicas inibem todos os níveis de serviço, independentemente da etapa de 

desenvolvimento de E-Government, os problemas técnicos podem ser consistentemente 

relatado como um problema primário (Coursey & Norris, 2008:531). 
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1.3 EXPERIÊNCIAS DE E-GOVERNMENT NO MUNDO 

1.3.1 Experiências de E-Government nos cinco continentes: África, América, 

Ásia, Europa e Oceânia 

     Hoje, as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s) já se encontram integradas no 

nosso dia-a-dia, seja em casa, no local de trabalho ou nos momentos de lazer, e o mesmo 

acontece com a Internet. A Internet faz parte não só da vida individual, mas também da vida 

colectiva. Para criar riqueza é necessário recorrer à sociedade de informação, que corresponde 

a “uma sociedade cujo funcionamento recorre crescentemente a redes digitais de informação” 

(Missão para Sociedade de Informação, 1997:5). 

     As tecnologias de informação e comunicação são portanto, um instrumento bastante 

importante, porque “pode ajudar a criar e sustentar novas oportunidades de desenvolvimento 

económico”. A difusão tecnológica aumenta a possibilidade de vantagem competitiva das 

economias, que conseguem integrar fácil e rapidamente estas tecnologias (Khalil, Dongier, & 

Qiang, 2009:3). 

     As TIC’s para atingirem o patamar hoje conhecido, sofreram grandes alterações e 

desenvolvimentos desde 1930. As várias Eras Tecnológicas, apresentadas pelos autores 

Laudon & Laudon, permitiram simplificar “a complexidade operacional das organizações” 

(Monteiro, 2010:74). Estas Eras Tecnológicas são as seguintes (Monteiro, 2010:74-81): 

 1930-1957 – A era das máquinas de calcular electrónicas 

 1957-1963 – O Ciclo da Mecanização 

 1963-1969 – O Ciclo do Centro de Dados – Inicio dos Mainframes 

 1969-1975 – O Ciclo do Time Sharing 

 1975-1981- O Ciclo dos Minicomputadores 

 1981- 1988 O Ciclo dos Microcomputadores (PC - Personal Computers) 

 1988-1995 O Ciclo da Tecnologia Cliente Servidor 

 1995-até ao presente - O Ciclo da Computação Organizacional em Rede com Internet 

e Intranet 

     Segundo Bilhim (2008), foi nos anos 80, que surgiu uma nova ideia: “de que os bons 

gestores possuem as mesmas tarefas e capacidades, independentemente do sector onde se 

encontra” (sector público, privado ou voluntário) para melhor servir o cidadão (Bilhim, 2008: 

46/47). Dois movimentos semelhantes surgiram: Nova Gestão Pública (NGP) (New Public 
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Management- NPM) e Reinvenção da Governação (Reinventing Government) (Bilhim, 

2008:46). A Nova Gestão Pública (NGP), “atravessou os países da OCDE (Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Económico)”, nas últimas décadas do século XX (Bilhim, 

2008:46). De acordo com Carvalho (2008:74), a NGP “é composta por um conjunto de 

medidas que não são o resultado inevitável de um conjunto de factores, mas sim um produto 

de escolhas intencionais por parte de políticos e dirigentes de Administração Pública, medidas 

essas que variam entre países”. 

     E as quatro mega tendências administrativas que compõem a NGP, segundo Bilhim (2008: 

46) são: 

 “as tentativas para abrandar, ou reverter, o crescimento do sector administrativo em 

termos de despesa pública e número de funcionários”; 

 “uma tendência para a privatização e quase-privatização, e um afastamento das 

instituições governamentais, com uma ênfase renovada na subsidiariedade na 

provisão dos serviços”; 

 “o desenvolvimento de uma «agenda» internacional cada vez mais centrada nos 

aspectos gerais da administração pública na concepção de políticas”; 

  “o desenvolvimento da automação, especialmente das tecnologias de informação, na 

produção e distribuição dos serviços públicos”, importa reter que esta está interligada 

ao E-Government:  

     Segundo Vidigal (2013), poderá afirmar-se que a Nova Gestão Pública (NGP) foi mãe e 

madrasta do E-Government, porque por uma lado, os estados estão longe de adoptarem os 

meios tecnológicos para quebrarem o poder bastante integrado e inclusivo e fornecerem os 

serviços de uma forma mais rápida e económica aos cidadãos e às empresas, e por outro, o 

NPM “ «contribuiu para uma diminuição da orientação para o interesse Público» (Bozeman, 

2007, adaptado por Vidigal, 2013:8) e para a fragmentação destes processos transversais e 

interdepartamentais, tão caros às fases mais evoluídas e maduras de e-government”, ou seja, 

existe um afastamento das entidades públicas dos cidadãos (Vidigal, 2013:8). 

     É necessário aproveitar da melhor forma estas novas tecnologias, de modo a aproximar a 

Administração Pública dos cidadãos, das empresas e da própria estrutura interna para o 

desenvolvimento do país, e é neste contexto que surge o E-Government (Livro verde para 

sociedade de informação, 1997:6), “e também um conjunto de conceitos como ‘ciber-gestão’ 

e ‘e-administração’, que se tornam evidentes à medida que as agências progressivamente se 

colocam em linha” (Bilhim & Neves, 2007:para. 1).  
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     Segundo Stahl (2005), os Governos e as Administrações Públicas adoptaram ideias de E-

Commerce, que significa “comprar ou vender produtos, serviços através do uso das 

tecnologias de informação e comunicação” (esfera económica, ou seja, contacto com o mundo 

empresarial, beneficiando também do pessoal que provêm das empresas; e banca electrónica) 

(Stahl, 2005:8), para a criação de E-Government, devido às vantagens apresentadas pelo E-

Commerce, tais como, a eficiência que permite disponibilizar serviços aos cidadãos a custos 

reduzidos, colocando o cidadão e as suas necessidades no centro (customer-centeredness) das 

acções do Governo (Stahl, 2005:11/12). 

     De acordo com Chadwick & May (2003:272), esta ideia de “pôr o governo on-line”, 

usando as técnicas de TIC’s e a Internet, surgiu nos anos 90. O governo do presidente Bill 

Clinton, nos Estados Unidos, tinha como objectivo "reinventar o governo" seguindo a táctica 

de gestão, e mais tarde, a administração de Bush veio a desenvolver esta agenda, apostando 

numa maior redução de custos por meio de ganhos de eficiência. E a União Europeia (EU) 

reconhecendo o potencial das TIC’s, centrou-se na eficiência e “entrega de serviços”. Foram 

portanto, os Estados Unidos da América, juntamente com Grã-Bretanha, Canadá e Austrália, 

que lideraram e conduziram ao que hoje chamamos de “E-Government”. A EU teve também 

elevado grau de importância sendo o fundador de vários objectivos e metas a alcançar no que 

toca ao uso das TIC’s pelo sector público, desde 1990 (Chadwick & May, 2003:272). 

     Segundo Khalil, Dongier, & Qiang (2009), de todas as aplicações de TIC’s, o E-

Government ocupa o nível mais alto na Administração Pública, dada a sua importância na 

sustentação de esforços de desenvolvimento. Em muitos países do mundo, os governos 

investiram significativamente no que toca às tecnologias de informação. Desde de 1999 que o 

governo Chinês tem investido neste sector das tecnologias. E outros países, como a Índia, têm 

planeado grandes investimentos em E-Government (Khalil, Dongier, & Qiang, 2009:8). 

Os países que estiveram na liderança no desenvolvimento de E-Government  em 2012 são os 

seguintes: 

 

Tabela 1.3: Líderes mundiais no desenvolvimento de E-Government em 2012 

Rank Países Índice de desenvolvimento de E-

Government (EGDI)
2 

1 República da Coreia 0.9283 

2 Holanda 0.9125 

3 Reino Unido 0.8960 

                                                             
2
 EGDI- E-Government Development Index: “is constructed on a comparative basis that rates each country 

relative to all other Member States” (Department of Economic and Social Affairs-UN, 2012). 
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4 Dinamarca 0.8889 

5 Estados Unidos da América 0.8687 

6 França 0.8635 

7 Suécia 0.8599 

8 Noruega 0.8593 

9 Finlândia 0.8505 

10 Singapura 0.8474 

11 Canadá 0.8430 

12 Austrália 0.8390 

13 Nova Zelândia 0.8381 

14 Liechtenstein 0.8264 

15 Suíça 0.8134 

16 Israel 0.8100 

17 Alemanha 0.8079 

18 Japão 0.8019 

19 Luxemburgo 0.8014 

20 Estónia 0.7987 

Fonte: Department of Economic and Social Affairs-UN, 2012:11 (Indicadores
3
) 

     Muitos outros países estão a emergir no que toca ao desenvolvimento de E-Government, 

como verificamos no gráfico seguinte:  
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Gráfico 1.3: Líderes emergentes no desenvolvimento de E-Government 20123 (EGDI2) 

 

 

 

 

 

Fonte: Department of Economic and Social Affairs-UN, 2012:12 

 

                                                             
3
 “Indicators: assesses web portals with a view to the provision of e-information, e-services, which range from 

interactive to transactional to networked services, e-participation, and features that are the conduit for service 

flow from government to citizen and consequently a reflection of attention to governance processes.  Indicators 

grouped along the four stages of the model (emerging, enhanced, transactional and connected) range from static 

information; to unidirectional government-to citizen (G2C) information flows ; to two-way financial and non-

financial transactional services and advanced technical features; to integrated and participatory services” 

(Department of Economic and Social Affairs-UN, 2012:11). 
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     As Nações Unidas, no estudo realizado em 2012, apresentam a evolução das regiões no 

desenvolvimento de E-Government: 

Gráfico 1.4: Evolução das regiões no desenvolvimento de E-Government4 

Fonte: Department of Economic and Social Affairs-UN, 2012:14 

     A partir deste gráfico 1.4, podemos concluir que a Europa foi a que teve maior sucesso, 

com acentuado crescimento nestes últimos anos, a que sempre liderou. A região de África é a 

menos desenvolvida em termos de E-Government, com um crescimento ligeiro nos últimos 

anos. O continente americano está acima da média mundial, e a Oceânia com grandes altos e 

baixos, mas ainda assim abaixo da média mundial. O continente asiático acompanha a média 

mundial (Department of Economic and Social Affairs-UN, 2012:14).   

          

     Existem vários factores que justificam estas evoluções nas diferentes regiões: 

a) África 

                                                             
4
 “Indicators- sustained integration, expansion and consolidation of government online offerings” (Department 

of Economic and Social Affairs-UN, 2012). 
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Apesar de ter havido uma recente expansão nas redes de telefones e telemóveis, existe 

exclusão digital por parte dos países africanos. “O principal desafio para o 

desenvolvimento de E-Gvernment da África continua a ser a falta generalizada de 

infra-estrutura e de alfabetização funcional” (Department of Economic and Social 

Affairs-UN, 2012:15).  

b) América 

     Com objectivo de melhorar a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos, estes 

países mais desenvolvidos, apostam nos portais de governo. “As estratégias de E-

Government estão viradas para obter soluções centradas nos utilizadores que servem 

para sinergia de processos e sistemas de governança em vários domínios da 

administração pública”. Por exemplo, o portal dos Estados Unidos da América (EUA) 

é dos melhores, pois fornece um desenho de navegação fácil e consolida toda a 

informação necessário num único lugar (Department of Economic and Social Affairs-

UN, 2012:19). 

c) Ásia 

     É na Ásia que se concentra a maior população, China e Índia, das quais as médias 

no desenvolvimento de E-Government rodam 8, 9 por cento. Estes têm apostado de 

uma forma crescente em E-Government, principalmente, no que diz respeito à 

expansão da infra-estrutura, incluindo acesso a partir dos telemóveis, e 

simultaneamente, fornecer melhores serviços electrónicos e melhorar E-Governance 

(Department of Economic and Social Affairs-UN, 2012:22). 

d) Europa 

    É a região que se encontra na vanguarda das tecnologias de informação e 

comunicação e é a que dá ritmo a outras para seguirem. É dotada de altos níveis de 

capital humano e infra-estrutura, que é aproveitada da melhor forma para utilizar as 

TIC’s de forma a prestar melhor os serviços electrónicos. Para além de querer 

melhorar o sector público, a Europa está agora a apostar nas novas tecnologias para o 

desenvolvimento humano e economia sustentável (Department of Economic and 

Social Affairs-UN, 2012:29). 

e) Oceânia 

“Dois dos líderes mundiais - Austrália e Nova Zelândia - ultrapassam os outros 

na região. Com muitos países na faixa de 113-177 em rankings globais, a 

região como um todo marcou cerca de 13 por cento menos do que a média 

mundial” (Department of Economic and Social Affairs-UN, 2012:33). 
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     Existem quatro modelos institucionais que “focam no líder ou instituição central para a 

estratégia de E-Government e formulação de políticas, e em matéria de governação e 

coordenação” (Khalil, Dongier, & Qiang, 2009:12). Os governos usam estes modelos para 

criar quadro institucional nacional para lidar com E-Government e facilitar a implementação 

(Hanna & Qiang, 2009:90). Estes quatro modelos podem ser resumidos de seguinte forma: 

Tabela 1.4: Modelos para instituições de E-Government em diversos países 

Modelos Países Vantagens Desvantagens 

 

 

 

Política e coordenação do 

investimento  

(ministério transversal, tais como 

finanças, tesouraria, economia, 

orçamento ou planeamento) 

Austrália, Brasil, 

Canadá, Chile, 

China, Finlândia, 

França, Irlanda, 

Israel, Japão, 

Ruanda, Sri Lanka, 

Reino Unido e 

Estados Unidos. 

Estes países são dos 

que mais gastam os 

fundos dos 

governos, per 

capita, em TIC’s. 

Têm controlo/acesso 

directo sobre os fundos 

necessários por outros 

ministérios para 

implementar e-

government. Ajuda a 

integrar e-government  

na gestão económica 

global. 

Possibilidade de existir 

falta de coerência entre 

o objectivo e 

conhecimentos técnicos 

que são necessários para 

coordenar e-government 

e facilitar a 

implementação 

 

Coordenação administrativa  

(ministério da administração 

pública, serviços, negócios, 

interior, estado ou a reforma 

administrativa) 

Bulgária, República 

Árabe do Egipto, 

Alemanha, 

República da 

Coreia, México, 

Eslovénia e África 

do Sul 

Portugal 

Facilita a integração da 

administração 

simplificada e de 

reformas em e-

government. 

Podem não ter 

conhecimento técnico 

necessário para 

coordenar e-government 

ou conhecimento 

económico e financeiro 

para definir prioridades. 
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Coordenação técnica (ministério 

das TIC’s, da ciência e da 

tecnologia ou da indústria) 

Gana, Índia, 

Jordânia, Quénia,  

Paquistão, Roménia, 

Singapura, 

Tailândia e Vietnam  

Garante a 

disponibilidade do 

pessoal técnico; e 

facilita o acesso aos 

stakeholders não-

governamentais. 

Pode concentrar-se 

muito em tecnologia ou 

indústria e estar 

desligada da reforma 

administrativa. 

 

Partilhada ou sem coordenação 

(as funções de desenvolvimento e 

implementação de e-govenment 

estão distribuídas pelos 

ministérios existentes) 

Federação Russa, 

Suécia e Tunísia 

É menos exigente e 

com pouca 

sensibilidade política 

(não desafia o quadro 

institucional existente). 

Pode causar rivalidades 

entre os ministérios. 

Sem perspectiva 

transversal. Falha na 

exploração dos serviços 

e infra-estrutura e 

economias de escala 

partilhados. 

Fonte: Hanna & Qiang, 2009:91/92 (Capítulo 6)  

     Segundo Hanna & Qiang (2009), apesar dos governos poderem optar por qualquer um 

destes quatro modelos, os governos vão criando e experimentando novos modelos (Modelos 

Alternativos) fora da estrutura ministerial, incluindo agências de TIC’s (quando se 

implementam estratégias de TIC’s, o governo compete inevitalvelmente com sector privado) e 

Councils of CIOs (Council of chief information officers, esta abordagem combina governança 

e coordenação centralizada com implementação descentralizada) (Hanna & Qiang, 

2009:92/94). 

     De acordo com Coursey & Norris (2008:523/524), os modelos prevêem que o E-

Government irá atravessar a provisão de informação e interactividade para atingir elevados 

níveis na transacção. Estes modelos esperam também que o E-Government traga consigo 

transformações na relação entre o governo e os cidadãos, aproximando-os. A este ponto, todos 

os modelos tornam-se bastante normativos sempre que descrevem o desenvolvimento dos E-

Governments e tentam demonstrar como E-Government deve se tornar. Os modelos são 

semelhantes no que toca à previsão do desenvolvimento e evolução linear de E-Government e 

à transformação. Esta evolução de E-Govenment é progressiva, sendo sempre melhor que a 

fase anterior, assim explicitam estes modelos. 

     Alguns aspectos a destacar, no que toca à evolução de E-Government nos diversos países 

do Mundo: 
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 Verificou-se uma evolução positiva nas estruturas institucionalizadas dos países que 

respondem aos desafios da utilização das TIC’s pelo Governo (E-Government), 

superando os processos informais e relações temporárias (Hanna & Qiang, 2009:96). 

 Assim que os programas de E-Government amadurecem, os governos agem de acordo 

com a sua preocupação de entrega directa dos serviços electrónicos aos cidadãos 

(Hanna & Qiang, 2009:96). 

 Os países tendem a criar agências de E-Government nacionais fortes e independentes 

(Hanna & Qiang, 2009:97). 

 “As estruturas e funções das instituições centrais de E-Govenment evoluem de forma a 

dar resposta à crescente descentralização dos serviços públicos para os níveis 

municipais”. As cidades têm tido um papel fundamental na competitividade, 

globalização e aumenta da economia (Hanna & Qiang, 2009:98). 

     Em suma, segundo Greisler & Stupak (2007:66/67), o movimento para expandir E-

Government levanta várias questões assim como, fornece novas oportunidades. Algumas 

questões de preocupação estão relacionadas com a privacidade, a gestão de recursos 

tecnológicos dos governos, acessibilidade aos serviços públicos e preservação da informação 

pública. Embora estas questões não sejam novas nem exclusivas para E-Government, visto 

que existem nos governos tradicionais, estas questões apresentam o desafio de executar 

funções de E-Governance, sem sacrificar a prestação de contas (accountability) ou o acesso 

público ao governo que os cidadãos têm esperado desta expansão de E-Government. 

 

1.3.2 Experiências de E-Government na União Europeia 

     Nos últimos anos, os governos europeus têm gastado de forma acelerada e crescente no 

sector das tecnologias de informação, em comparação com outros sectores (Khalil, Dongier, 

& Qiang, 2009:8). 

     O pilar VII: benefícios que podem ser proporcionados pelas TIC’s à sociedade da EU, 

pretende-se em:  

“centrar-se na capacidade das TIC’s para reduzir o consumo de energia, suportar a 

vida de envelhecimento dos cidadãos, revolucionar serviços de saúde e prestar 

melhores serviços públicos. As TIC’s podem também impulsionar a digitalização do 

património cultural da Europa com objectivo de fornecer acesso on-line para todos” 

(European Comission, “Digital Agenda for Europe: Pillar VII”.).  
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     Desta forma a União Europeia foi criando e implementando vários programas, agendas 

digitais e correspondentes planos de acção para a implementação de E-Government: 

 Nascimento de eEurope –Uma Sociedade de Informação para todos 

     A Comissão Europeia lançou esta política, em 1999, para começar a tirar “partido da 

evolução associada à Sociedade de Informação”. Os objectivos desta iniciativa passaram por 

(eEurope, 1999/2000): 

 Colocar todos os cidadãos, todas as empresas e todos os órgãos da 

administração pública na era digital. 

 Criar uma Europa digitalmente instruída. 

 Assegurar que todo o processo seja socialmente abrangente, ganhe a 

confiança dos consumidores e reforce a coesão social. 

     Foi definido que até 2000, todos os Governos dos Estados-Membros, assim como a 

Comissão Europeia, deveria “garantir que os cidadãos dispusessem de um acesso electrónico 

em dois sentidos às interacções de base, que lhes permitisse receber as informações e enviar 

as respostas” (eEurope, 1999/2000). 

 eEurope 2002- Impacto e Prioridades 

     De acordo com a Comunicação da Comissão de 13 de Março de 2001, no Conselho da 

Europa de Lisboa, a “eEurope 2002: impacto e prioridades”, tive como objectivos: 

 “Uma Internet mais barata, mais rápida e segura: uma redução dos custos é 

essencial para permitir a generalização rápida do acesso à multimédia de 

elevado débito à Internet”. 

 “Investir nas pessoas e nas qualificações”: formar os professores nas 

tecnologias digitais, disponibilizar plataformas nas escolas e ligar as escolas às 

redes digitais. 

 “Estimular a utilização da Internet”: acesso electrónico aos serviços públicos 

através “da utilização de software livre no sector público e a simplificação dos 

procedimentos administrativos em linha para as empresas”, tornar os sistemas 

de transportes mais inteligentes e desenvolver as linhas de saúde. 

     Estes objectivos pretendiam tornar a União Europeia mais competitiva e dinâmica no 

mundo. 

  Plano de Acção eEurope 2005- Uma sociedade de Informação para todos 
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     Segundo Comunicação da Comissão, de 28 de Maio de 2002, no Conselho Europeu de 

Sevilha,  o plano de acção “eEurope 2005: Uma sociedade da informação para todos”, 

estabeleceu os seguintes objectivos: 

 serviços públicos modernos em linha; 

 e-government”; 

o serviços de aprendizagem electrónica (“e-learning”); 

o serviços de telemedicina (“e- health”). 

 um ambiente dinâmico para os negócios electrónicos “(e-business”); 

 uma infra-estrutura de informação segura; 

 a disponibilidade em massa de um acesso em banda larga a preços concorrenciais; 

 uma avaliação comparativa e a divulgação das boas práticas. 

     É portanto, uma continuação do que foi proposto por eEurope 2002, e segue por isso, a 

mesma abordagem. 

     Nas abordagens anteriores falava-se de E-Government, mas de uma forma bastante 

superficial. A partir deste plano de acção, foram tomadas medidas mais concretas para a 

realização efectiva do que se pretendia. Foi portanto, um grande passo para as políticas de E-

Government. 

  i2010 

     De acordo com a Comunicação da Comissão, de 1 de Junho de 2005, o plano de acção 

“i2010 – Uma sociedade da informação europeia para o crescimento e o emprego”,  foram 

estabelecidos os seguintes objectivos: 

 aumentar a velocidade dos serviços de elevado débito na Europa; 

 incentivar novos serviços e conteúdos electrónicos; 

 proporcionar equipamentos e plataformas que comuniquem entre si; 

 tornar a Internet mais segura contra a fraude e falhas tecnológicas. 

     Esta política visava incentivar o conhecimento e a inovação para apoio ao crescimento e à 

criação de empregos mais numerosos e de melhor qualidade. Esta iniciativa pretendia assim, 

melhorar o que já tinha sido implementado, tornando estes, mais eficazes. 

 Plano de acção 2011-2015 

     Segundo Comunicação da Comissão Europeia em 2010, “The European eGovernment 

Action Plan 2011-2015: Harnessing ICT to promote smart, sustainable & innovative 

Governmen”, estabeleceu os seguintes objectivos: 

 Capacitar cidadãos e empresas;  

http://europa.eu/legislation_summaries/other/c11050_pt.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/l24190_pt.htm
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 Reforçar a mobilidade no mercado único;  

 Activar a eficiência e a eficácia;  

 Criar os elementos fundamentais necessários e pré-condições para fazer as 

coisas acontecerem: preparar o “terreno”. 

     Este plano de acção está em andamento para todos os Estados-Membros, assim como 

Europa 2020, que veremos a seguir.   

 Europa 2020 

     De acordo com a Comunicação da Comissão, de 3 de Março de 2010, o plano de acção 

“EUROPA 2020: Estratégia para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo”, foram 

estabelecidos os seguintes objectivos: 

 Desenvolvimento de um mercado único digital assente no acesso de elevado 

débito à Internet e na interoperabilidade das aplicações em benefício das 

empresas europeias, em particular as de pequena e média dimensão, e dos 

consumidores; 

 Reforço da segurança em linha a fim de aumentar a confiança no ciberespaço; 

 Utilização de conteúdos e ferramentas digitais no ensino e na aprendizagem, 

reforçando a literacia e as competências digitais, com um melhor acesso para 

todos, especialmente para as pessoas com deficiência; 

 Reforço da investigação e desenvolvimento no domínio das TIC’s. 

 

1.3.3 Experiências de E-Government em Portugal 

     Segundo Amaral (2007), a Administração Pública, em Portugal, tem um papel 

fundamental “em todas as facetas do seu desenvolvimento, é particularmente importante a 

forma como essa mesma administração participa na construção da Sociedade da Informação”. 

As facetas mais importantes da administração pública são (Amaral, 2007:para. 2, 3 e 4):  

 “o investimento público na aquisição de equipamentos, aplicações e serviços bem 

como o esforço de construção dos meios de suporte à sociedade da informação” que 

contribuem para a dinamização dos mercados e da economia; 

 “e o efeito demonstrador que têm as práticas e realidades da nossa AP”, ou seja, a 

maneira  como os seus processos de modernização são conduzidos e os serviços que 

disponibiliza. 
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     Em Portugal, os novos termos como “Sociedade da Informação”, “informatização”, “auto-

estrada da informação”, e outros, começaram a ser reconhecidos a partir dos anos 80, “oriunda 

do Japão pelos anos 60 e recebida no Ocidente no fim de 70” (Monteiro, 2007:para. 2). 

     A utilização das TIC’s pela AP e governo português a partir dos anos 90 foi seguinte 

(ePractice.eu, 2011:9): 

 Em 1991- foi criado Sistema de Informação Interdepartamental para o Cidadão 

(INFOCID) que até 2004 foi uma rede pública de todas as organizações públicas que 

têm contacto com o cidadão de forma interactiva (ePractice, 2011:9). 

 Em 1994- assistiu-se à reforma administrativa a partir do relatório “Renovar a 

Administração” que “apresentou quatro métodos de desintervenção do Estado”: 

reduzir, contratar serviços, utilizar mecanismos de Mercado e privatizar. No entanto, 

não foi significativa (Vidigal, 2007:6).  

 Em 1996- lançou-se uma Iniciativa Nacional para a Sociedade da Informação, 

estruturadas por 4 temas principais: escola (educação baseada em TIC’s), empresas (e-

Business), Administração Pública local e regional (administração aberta) e 

conhecimento (bibliotecas, museus) (ePractice, 2011:9). 

 Em 1997- foi criado “Livro verde para sociedade de informação”. 

     Este Livro teve como objectivo fazer “uma reflexão estratégica para a definição de 

um caminho de implantação da Sociedade da Informação em Portugal, numa 

perspectiva transversal, centrada nas suas manifestações nos múltiplos domínios da 

vida colectiva e da organização do Estado” (Missão para Sociedade de Informação, 

1997:7).   

     No Livro Verde existem orientações e medidas propostas que correspondem a 

opções da política do Governo, mas não se encontram nem detalhadas nem 

orçamentadas. São abordados vários temas, no que diz respeito ao sector público, fala-

se em Estado Aberto para melhorar a eficiência da Administração Pública; 

informatizar a Administração Pública; fornecer informações digitais aos cidadãos e 

empresas (Missão para Sociedade de Informação, 1997). 

 Em 1998- é desenhado e lançado o Programa de Cidades Digitais, com o objectivo de 

fomentar o desenvolvimento de uma cultura digital a nível local e regional. Deste 

modo, aproximando as administrações locais e os serviços dos cidadãos, aumentando 

a competitividade e qualidade de vida dos cidadãos (ePractice.eu, 2011:9). 

     O novo milénio trouxe consigo novas e melhores conquistas: 
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 Em 2000- é adoptada Programa Operacional para Sociedade de Informação (POSI) 

com o objectivo de desenvolver as habilidades das TIC’s na sociedade (ePractice.eu, 

2011:9). 

 Em 2001- O Sistema Interdepartamental de Informação ao Cidadão (INFOCID) é 

novamente lançada como portal de cidadão de E-Government (ePractice.eu, 2011:9). 

 Em 2002- foi criada “Innovation and Knowledge Mission Unit” (UMIC) “que tem 

como tarefa de coordenar e dar foco para as actividades do governo na sociedade da 

informação, administração pública em linha e inovação” (ePractice.eu, 2011:9).  

 Em 2003- Foi adoptado o “Programa Nacional de eProcurement” e foram aprovados 

dois planos de acção “Plano de Acção para sociedade de informação” e “Plano de 

Acção E-Government” (ePractice.eu, 2011:8). 

 Em 2004- Foi lançado o “Portal de Cidadão” no lugar de INFOCID. E é apresentada 

uma nova estratégia para o desenvolvimento da sociedade de informação e 

conhecimento- “Sociedade de Informação e Conhecimento (2005-2006) (ePractice.eu, 

2011:8). 

 Em 2005- O governo aprova o Cartão de Cidadão e o Concelho de Ministros 

Português aprova a “Empresa na Hora” (ePractice.eu, 2011:8). 

 Em 2006- Foi apresentado o Cartão de cidadão. Apresentação da Empresa on-line 

através do Portal de Empresa e emergiu ainda, um plano estratégico “SIMPLEX” 

(ePractice.eu, 2011:7). 

 Em 2007- Pode-se pedir patentes on-line (ePractice.eu, 2011:7). 

 Em 2008- É apresentada a terceira edição do programa “SIMPLEX” e foi apresentado 

pelo governo o programa “SIMPLEX para municípios” (2009-2010) (ePractice.eu, 

2011:6). 

 Em 2009- Abertura do Portal “Working in the Public Administration”. Foi feito um 

Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelo Instituto 

Nacional de Estatística (INE). E foi lançada Rede Telemática de Informação Comum –

RTIC (ePractice.eu, 2011:6). 

 Em 2010- Os serviços de E-Government portugueses e espanhóis interligaram-se. 

Tornaram-se on-line os certificados permanentes e o estatuto civil dos cidadãos. 

Foram ainda apresentadas as novas funcionalidades do Cartão de Cidadão. Foi 

também lançado oficialmente o portal “Senha 001” (agregador de serviços públicos 

electrónicos) (ePractice.eu, 2011:5/6). 
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 Em 2011- Foram introduzidas a apresentadas mais 88 serviços no portal de cidadão e 

portal da empresa. É lançado “Lisboa Participa” que promove participação cívica 

(ePractice.eu, 2011:5). Mais 452 serviços on-line foram integrados no portal de 

cidadão e portal de empresa (ePractice.eu, 2011:4). 

 Para 2015- foi criada a Agenda digital 2015. 

     De acordo com o programa de acção “Agenda Digital 2015: Novas tecnologias 

melhor economia” pretende melhorar os serviços prestados aos cidadãos e aos agentes 

económicos. 

     Este programa foca em cinco áreas de intervenção prioritárias, que respondem a 

parte de 3 dos 8 objectivos da “Agenda Digital para a Europa” :  

 Alínea 4) Acesso rápido e ultra-rápido à Internet;  

 Alínea 6) Melhorar a literacia digital, as qualificações nesse domínio e a 

inclusão na sociedade digital;  

 Alínea 7) Benefícios proporcionados pelas TIC’s à sociedade. 

 Agenda Portugal digital 

     Segundo Conselho de Ministros de 2012, “Agenda Portugal Digital”, estabeleceu os 

seguintes objectivos, prevendo um forte envolvimento do sector: 

 Acesso à banda larga e ao mercado digital; 

 Investimento em Investigação e Desenvolvimento (I&D) e Inovação; 

 Melhorar a literacia, qualificação e inclusão digitais; 

 Combate à fraude e à evasão fiscais, contributivas e prestacionais; 

 Resposta aos desafios societais; 

 Empreendedorismo e internacionalização do sector das TIC’s. 

      Portugal comprometeu-se, tal como outros países da EU, a adoptar estratégia Europe 

2020. 

      Assim, a evolução de E-Government em Portugal foi positiva e gradual, e continua ainda a 

ser. Portugal apresenta elevados níveis de sofisticação de serviços públicos electrónicos, em 

comparação com outros países da EU, posicionando-se em quarto lugar (Capgemini, IDC, 

Rand, Europe, Sogeti e DTi; [“Digitizing Public Services in Europe: Putting ambition into 

action: 9th Benchmark Measuremen”] 2010:32). 
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CAPÍTULO II- Metodologia 
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2.1 METODOLOGIA 

     “A palavra metodologia vem do grego «methodos» (meta+hodós) significando “caminho 

para se chegar a um fim” (Assis:8 [Artigo referenciado na Bibliografia]). E consiste em 

explicar de forma detalhada tudo o que foi utilizado durante a pesquisa (Assis:25). 

     O estudo, ao longo deste processo de realização do trabalho, é feito por um tipo de 

investigação que proporciona adquirir novos conhecimentos.  

2.1.1    Tipo de estudo 

     A sistematização teórica que foi feita, anteriormente, teve como base a pergunta de partida 

que orienta esta investigação. O objectivo desta investigação é perceber como os cidadãos 

“olham” para os E-Serviços da administração pública central. Foi necessário delimitar o 

objecto de trabalho, foi por esse motivo escolhido a região de Loures, para melhor 

compreender a perspectiva dos cidadãos. 

     O estudo, ao longo deste processo de realização do trabalho, é feito por um tipo de 

investigação que proporciona conhecimento e adquirir novos conhecimentos. 

     Este trabalho aborda várias áreas: a primeira área é teórica, pois procede-se à introdução 

do tema e definição dos conceitos; a segunda área é metodológica, no que se refere à 

concepção do desenho da investigação; e, finalmente, a terceira é empírica, onde se procedeu 

à recolha dos dados de uma dada realidade. Seguindo-se a interpretação dos resultados da 

investigação, de modo a retirar um conjunto de conclusões que permitam responder às 

questões de investigação colocadas.  

     O procedimento a ser utilizado durante a realização deste trabalho não será apenas 

documental; portanto, o objecto de estudo não é só bibliográfico (recurso a livros e artigos), 

mas também empírico (realização de inquéritos) (Assis).  

     Com o inquérito pretende-se obter informações adicionais sobre o que pensam os 

utilizadores do serviço; conhecer quais as expectativas dos utilizadores; e apontar outras 

oportunidades (Alves, 2005/2006). 

     O método de procedimento usado é quantitativo (porque o tratamento é feito pelo uso de 

quantificação, como a percentagem, nos gráficos e tabelas), é qualitativo (porque é descritivo 

onde a análise e interpretação é feita pelo sujeito de forma subjectiva), e é ainda método 

comparativo (compara os resultados obtidos pela aplicação do inquérito, com os resultados de 

um inquérito realizado pelo Instituto Nacional de Estatísticas [INE], em 2013) (Assis:12-14) 
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      Por fim, este trabalho potenciará não só a geração de conhecimento, como poderá ter uma 

aplicação mais prática, podendo detectar os problemas sentidos para contribuir na melhoria 

dos e-serviços da administração pública central.  

 

2.1.2    Da elaboração à aplicação do Inquérito 

     Para a realização do Inquérito foi necessário definir uma região (Loures) e uma amostra a 

partir de um determinado universo. Assim, o universo são os cidadãos residentes na freguesia 

de Santo António dos Cavaleiros que fica situada no concelho de Loures, distrito de Lisboa, 

segundo NUT II, o número de cidadãos residentes nesta freguesia corresponde a 25.881.  

     Amostra é “um subconjunto de elementos de uma população” (Pinto, 2009:165). E neste 

estudo foi utilizada uma amostra aleatória estratificada, ou seja, é “dividida em grupos 

mutuamente exclusivos, denominados estratos, que deverão ser relativamente homogéneos em 

termos de variável ou conjunto de variáveis em estudo” (Pinto, 2009:170) e utiliza informação 

existente sobre a população, neste caso, o número de residentes da freguesia de Santo António 

dos Cavaleiros, que é dividida por grupos etários: 0-4 (4.595); 15-24 (3.283); 25-64 (14.941); 

65 mais (3.062) (Alves, 2005/2006). Estes dados foram retirados do website do Instituto 

Nacional de Estatísticas (INE), mais concretamente, dos censos realizados em 2011, sendo 

uma fonte segura e fiável 

(http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=censos2011_apresentacao). 

     Foram escolhidos os elementos dentro de cada estrato mediante um processo não aleatório 

(“ausência de um conjunto de regras claras e objectivas que determinam a forma de 

seleccionar elementos de uma amostra” [Pinto, 2009:167]), Intencional, ou seja, o 

investigador considera “que se tratam dos elementos mais representativos da(s) 

característica(s) em estudo na população” (Pinto, 2009:167), desta forma, foram 

seleccionados pelo investigador de forma intencional, elementos de cada grupo etário, mas de 

uma forma proporcional, sendo a dimensão da amostra de 101 (foi prossuposto para depois 

fazer a regra de três simples) cidadãos residentes: 

Amostra 

Número de residentes: 

Freguesia de Santo António dos Cavaleiros- nº 25.881 

Divisão por grupos etários: 

 

 

http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=censos2011_apresentacao
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Tabela 2.1: Amostra dividida por grupos etários 

Grupo etário Nº de residentes  Escolhidos intencionalmente (proporcional- regra de três 

simples) 

0-14 4.595 18 

15-24 3.283 13 

25-64 14.941 58 

65 mais 3.062 12 

Total  101-  dimensão da amostra - nº de inquiridos 

 

     Para além de serem escolhidos intencionalmente, teve-se em consideração outras variáveis, 

por exemplo, 316 residentes com ensino pós-secundário, de onde foram escolhidos, por 

exemplo, 3 ou 4 indivíduos, e assim sucessivamente foram escolhidos vários, optando por 

uma amostragem semi-aleatória, por quotas (as variáveis de controlo que definem as quotas, 

justificam toda a variação sistemática da população em relação à características em estudo) 

(Alves, 2005/2006). Ou seja, este processo é por quotas, visto que, “esta amostragem começa 

com a divisão da população em estratos segundo uma determinada característica dos 

elementos (por exemplo género). Depois, em cada estrato é seleccionado, de forma não 

aleatória, um certo número ou percentagem de elementos, denominado quota” (Pinto, 

2009:168). 

     Utilizou-se também o processo não aleatório, Snowball (Bola de neve), onde se identificou 

alguns indivíduos a estudar de forma intencional e pediu-se-lhes para que identificassem 

outros elementos da mesma população (Alves, 2005/2006). 

     O método de recolha de informação utilizado foi o inquérito pessoal e por correio 

electrónico e o desenho do inquérito é condensado em tabelas, para evitar o desperdício de 

papel (no inquérito pessoal) (ver o inquérito nos anexos- nº 1). 

     A partir dos resultados obtidos pela análise das informações dos inquéritos, foi realizada 

uma breve comparação com os dados e resultados obtidos a partir do inquérito sobre os 

serviços electrónicos realizados pelo INE. 

     E por isso, esta investigação vai ter uma parte quantitativa, ou seja, a recolha de dados será 

efectuada por inquéritos.  

     Escolhi esta área geográfica para realização do trabalho porque é onde me encontro, por 

fazer parte da área metropolitana de Lisboa e onde é possível encontrar cidadãos de tipo 
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variado, desde da classe mais alta, até à mais baixa, dos mais habilitados profissionalmente 

até aos cidadãos com menores habilitações profissionais, assim como pessoas de diferentes 

faixas etárias, e ainda os imigrantes com nacionalidade portuguesa. O número de inquiridos 

foi escolhido aleatoriamente de acordo com o tempo da realização da investigação e o facto de 

ser apenas um inquiridor. 

     Para a inserção e elaboração da base de dados dos inquéritos foi utilizado o SPSS. SPSS, 

isto é, Statistical Package for the Social Sciences. Segundo Pinto (2009:213), “este programa 

não é mais do que uma colectânea de ferramentas estatísticas, que quando bem aplicadas, 

permitem analisar qualquer tipo de dados”. Neste estudo foram criadas 3 bases de dados para 

cada um dos portais (Portal de Finanças, Cidadão e Senha 001). 

     O SPSS engloba duas partes: SPSS Editor e SPSS Viewer (Pinto, 2009:214). 

     Para criar a base de dados foi utilizado SPSS Editor, que apresenta duas janelas las (Pinto, 

2009:214/215): 

 Janela Data View: onde se inserem os dados dos inquéritos, portanto, é onde se pode 

ver e manipular estes dados. Cada coluna corresponde a uma variável (pergunta) do 

inquérito. 

 Janela Variable View: onde foram inseridas as variáveis do inquérito e onde se pode 

formatá-las. Nesta janela, as linhas correspondem as variáveis e as colunas, às suas 

características. 

     E para ver os resultados da análise dos dados tem-se acesso à outra parte do SPSS, SPSS 

Viewer, onde podemos observar e formatar os resultados em forma de tabelas a gráficos 

(Pinto, 2009:217). 

     Nesta investigação, a inserção dos dados no SPSS Editor foi feita de forma Manual (File- 

New-Data). Antes de mais, criou-se e caracterizou-se cada variável (pergunta), e só depois de 

estarem bem formatadas, procedeu-se à introdução de dados. A última pergunta do inquérito 

(número 15 [ver nos anexos]) é qualitativa, e os dados desta variável não foram inseridos na 

base de dados, mas analisados posteriormente. 

     Para poder analisar os resultados foram utilizadas para a maioria das perguntas (variáveis), 

a representação gráfica- Gráficos de Barras e Histogramas. Histograma “é um tipo particular 

de gráfico de barras, aplicável a variáveis contínuas, em que, no eixo dos XX (ou abcissas), 

são representados os diferentes resultados verificados agrupados em classes e no eixo dos YY 

(ou ordenadas) é representada a sua frequência absoluta ou relativa” e “é uma representação 

gráfica de tabelas de frequências” (Pinto, 2009:61/62). 
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     E nas perguntas número 12 e 13 do inquérito (nos anexos), utilizou-se o Procedimento 

Frequencies (Estatística Descritiva com SPSS), para obter tabelas de frequências (Analyse-

Descriptive Statistics…-Frequencies…). Desta forma, foi possível obter uma visão geral dos 

dados (Pinto, 2009:72). 

     Para obter os gráficos, de modo a proceder à comparação dos três portais (questões de 

hipóteses), inseriram-se dados do inquérito, em formato de tabelas no Excel. 

      

2.1.3    Variáveis 

     Para este trabalho foram escolhidas as seguintes variáveis sociodemográficas: Idade, sexo, 

grau de instrução, situação socioprofissional e se são imigrantes ou não. 

 

2.1.4    Questões e hipóteses de investigação 

Os testes de hipóteses permitem “verificar se os dados amostrais são ou não compatíveis com 

determinadas populações; se existe algum motivo para não continuar a aceitar como correcta a 

estimativa de um parâmetro”, H1: hipótese alternativa- convicções do investigador (Alves, 

2005/2006:43). 

     Para tentar compreender melhor a realidade apresentam-se as seguintes hipóteses: 

Q1: Qual dos três portais é mais conhecido? É o portal de finanças, portal de cidadão ou é a 

senha 001? 

H1: O portal mais conhecido é o portal de finanças. 

 

Q2: Qual é o motivo mais relevante pelo qual os cidadãos não conhecem os portais? 

H2: É devido à pouca divulgação por parte do governo que os cidadãos não têm conhecimento 

dos portais. 

 

Q3: Qual é o portal mais utilizado? 

H3: O portal de finanças é o mais utilizado. 

 

Q4: Porque é que os cidadãos não utilizam os portais? 

H4: Os cidadãos não utilizam os portais devido à desconfiança. 

 

Q5: Qual o Portal com maior classificação positiva? 

H5: O portal com maior classificação positiva é portal de finanças. 
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Q6: Qual é o portal mais comunicado pelos cidadãos? 

H6: O portal mais comunicado é o portal de finanças. 

 

Q7: Que aspectos comunicam os cidadãos com outros sobre os portais? 

H7: Os aspectos mais comunicados pelos cidadãos são os aspectos positivos. 

 

Q8: Relativamente ao portal de finanças, os cidadãos utilizam mais este portal devido ao seu 

carácter de facilidade de utilização? 

H8: Os cidadãos utilizam mais este portal devido ao seu carácter de facilidade de utilização. 

 

2.1.5    Cronograma  

Tabela 2.2: Cronograma  

Tarefas Meses 

2013 2014 

Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abril Maio Jun Jul Ago Set 

Procura do 

tema 

             

Pesquisa de 

artigos 

             

Leituras 

iniciais 

             

Definição do 

tema e 

problemática 

             

Início da 

elaboração 

do projecto 

             

Definição da 

dimensão da 

amostra 

             

Pesquisa de 

Livros 

             

Conclusão da 

elaboração 

do projecto 

             

Entrega do 

projecto para 

aprovação 

             

Elaboração 

da revisão da 

literatura 

             

Conclusão da 

revisão da 

literatura 

             

Reunir 

informações 
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sobre e-

serviços 

Desenho do 

Inquérito 

             

Aplicação do 

Inquérito à 

amostra 

definida 

             

Análise dos 

inquéritos 

             

Inserção de 

dados no 

SPSS  

             

Análise e 

Discussão 

dos 

resultados do 

inquérito 

             

Desenvolver 

o trabalho 

escrito 

             

Bibliografia 

e resumo 

             

Rever o 

trabalho 

             

Aperfeiçoar 

o trabalho 

             

Impressão e 

Entrega da 

Dissertação 

             

Apresentação Janeiro de 2015 
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CAPÍTULO III- Análise Empírica 
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3.1 APRESENTAÇÃO GERAL DAS PLATAFORMAS DE E-GOVERNMENT 

EM PORTUGAL COM DESTAQUE EM PORTAIS DE FINANÇAS, 

CIDADÃO E SENHA 001  

     Os serviços públicos básicos (no geral e não especificados pela EU) em Portugal 

promovidos electronicamente pela Administração Pública para os cidadãos, encontram-se nos 

seguintes portais/websites: Portal de Finanças; Portal de Cidadão; Portal da Segurança Social; 

Instituto de Emprego e Formação Profissional; Portal de Governo; Portal de Juventude; 

Empresa na Hora; Diário da República Electrónica; Biblioteca de Conhecimento On-line, 

entre outros (Chevallerau, 2005:426-445). 

     Para que o cidadão consiga “ligar” à Administração Pública é necessário que haja 

interoperabilidade entre sistemas e informação e autenticação, através do Cartão de Cidadão 

para ter acesso aos serviços públicos electrónicos (Neves [APDSI], 2013:13). 

     De acordo com os dados obtidos através de um Inquérito do Instituto Nacional de 

Estatística (2013:1) à utilização de tecnologias de informação pelas famílias a maior parte das 

famílias (62%) têm acesso ao computador e à Internet por banda larga. E “no universo das 

pessoas que utilizaram Internet no primeiro trimestre ou no ano anterior, 58,4% contactaram 

com organismos da administração pública através de website (38% no total de pessoas com 

idade entre 16 e 74 anos)”. 

     Futuramente, surgirão novos canais como, a reutilização (criação de valor através dos 

sistemas interligados e disponíveis) e aplicações móveis  (Neves [APDSI], 2013:15). 

     De entre todos os portais indicados, foram para este trabalho escolhidos os portais que se 

seguem, devido à sua natureza distinta: o Portal de Finanças é um portal muito específico do 

Governo para Cidadão (G2C); o Portal de Cidadão é um portal completo de serviços variados 

para que o cidadão possa interagir com o Governo/AP directamente (C2G); e a Senha 001 é 

um portal agregador com ligação a vários outros portais e websites, apresentando os serviços 

por categoria. 
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3.1.1    Portal de Finanças 

a) Sistema de informação das finanças públicas 

     “O sistema de informação das finanças públicas é um sistema complexo que integra 

diversos subsistemas que tiveram uma evolução diferenciada ao longo do tempo” (Tavares, 

2007:para. 1). 

Figura 3.1: Estrutura do Sistema de Informação das Finanças Públicas (EU) 

 

Fonte: Tavares, 2007 

     Segundo Tavares (2007) como vemos na figura, existem dois níveis organizacionais muito 

diferenciados: Micro (organismos, onde se “executam medidas e acções definidas pelo 

governo”) e Macro (que engloba por exemplo, os organismos com funções centrais de 

regulamentação). Mas a evolução do sistema de informação vai ser vista como um todo, mas 

tendo em conta a diferença anteriormente mencionada. Esta evolução teve três fases, a 

centralização (“utilização de sistemas informáticos no suporte ao sistema de informação das 

finanças públicas”), a dispersão (“é aquela que ainda hoje é dominante e que se inicia com a 

formação de centros informáticos, ou direcções de informática, em todos os organismos do 

Ministério das Finanças que eram parceiros / clientes do Instituto de Informática”) e a 

unificação (fase actual, mas “distingue-se da anterior, devido ao grande desenvolvimento da 

Internet e a sua generalização”). 
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b)Quando surgiu? 

Tabela 3.1: Historial do Portal de Finanças 

 Tópicos Items Observações 

 

 

 

 

 

 

 

a) 

 

 

 

 

 

 

 

Evolução 

histórica 

dos Websites 

da DGCI / 

AT 

 

Website 

institucional 

Website disponível desde sensivelmente o final da década 

de 90, orientado para a divulgação de conteúdos 

informativos, designadamente na áreas da legislação 

tributária, das instruções administrativas e do apoio ao 

contribuinte (calendário fiscal, FAQ’s, impressos oficiais) 

 

Declarações 

Electrónicas 

 

Website disponibilizado desde meados da década de 90, 

orientado para o cumprimento online de obrigações 

tributárias. 

 

Portal das 

Finanças 

(DGCI) 

 

- Entrou em produção em 16-03-2009; 

- Resultou da fusão do website institucional e da página de 

declarações electrónicas da DGCI. 

 

Portal das 

Finanças 

(AT) 

 

Entrou em produção em 01-01-2012 uma versão do Portal 

com ponto de entrada único para as áreas aduaneira e 

tributária 

 

 

 

 

 

 

 

b) 

 

 

 

 

 

 

 

Principais 

objectivos 

(Portal das 

Finanças) 

  A aposta na tecnologia, orientada pela disponibilização 

aos contribuintes na Internet das funcionalidades que 

podem obter nos Serviços de Finanças e, ainda mais, de 

novas funcionalidades relacionais, de interoperação e 

interactivas, é uma das mais importantes e rentáveis 

apostas. 

 A integração entre as DE’s e o Site institucional 

permitiu aos utilizadores uma navegação + transparente 

entre os dois websites 

 Identidade visual que propicia uma imagem moderna, 

forte e apelativa; 

 Maior proximidade com os contribuintes, com 

conteúdos apresentados numa linguagem de fácil 

interpretação 

 Usabilidade acrescida, que resulta da perfilagem e 

segmentação dos utilizadores. 

 A infra-estrutura permite a incorporação de serviços 

inovadores; 

 Melhoria da qualidade de apresentação dos conteúdos 

através de um modelo taxionómico de suporte; 

 Disponibilidade, estabilidade e performance adequados 

 

c) 

Vantagens 

da sua 

utilização 

para a 

Instituição 

  Potenciar maior eficiência, usabilidade e personalização 

na utilização dos serviços electrónicos 

 Incremento da capacidade de intervenção junto dos 

grandes contribuintes 

 

d) 

 

Vantagens 

para o 

utilizador 

  Melhoria do acesso dos cidadãos aos serviços 

electrónicos das Finanças, com a integração das DE’s e 

dos wesites institucionais (de conteúdos) 

 Incremento da rapidez e qualidade média de resposta 
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aos diferentes tipos de solicitações 

e) Outros 

dados 

Prémios http://dgita/dgita/PremiosMencoes/Paginas/default.aspx 

Fonte: Documento fornecido por DSCAC- Site da AT em Junho de 2014 (e-mail: dscac-site-

at@at.gov.pt) 

 

c) Missão do Portal de Finanças 

     Segundo o Dec. Lei n.º 117/2011, a Lei Orgânica do Ministério das Finanças (de 15 de 

Dezembro) e o Dec. Lei n.º 118/2011, quanto à orgânica da Autoridade Tributária e 

Aduaneira (de 15 de Dezembro) a missão e as atribuições da Autoridade Tributária e 

Aduaneira são as seguintes: 

 Missão:   

“administrar os impostos, direitos aduaneiros e demais tributos que lhe sejam 

atribuídos, bem como exercer o controlo da fronteira externa da União 

Europeia e do território aduaneiro nacional, para fins fiscais, económicos e de 

protecção da sociedade, de acordo com as políticas definidas pelo Governo e o 

Direito da União Europeia”. 

d)Serviços electrónicos 

O Portal de Finanças fornece serviços Tributários e serviços Aduaneiros. 

Os serviços Tributários são compostos por: 

Tabela 3.2: Exemplos de Serviços Tributários 

Tipos de Serviços Tributários Exemplos de Serviços tributários 

Consultar Agenda Electrónica; Avaliação de 

imóveis; Certidões; Citações; 

Declarações; Execuções fiscais; Derrama 

IRC; Imóveis; taxas 

Entrega Autorização; Citações; Confirmações; 

Declarações; Ficha de avaliação; 

Reclamações 

Obter Certidões; Comprovativos; Mapas de 

gestão; Informação; Modelos e 

formulários; Recibos verdes electrónicos 

Pagar Documentos de Pagamento; Documentos 

de pagamento; Dívidas fiscais; Imposto 

http://dgita/dgita/PremiosMencoes/Paginas/default.aspx
mailto:dscac-site-at@at.gov.pt
mailto:dscac-site-at@at.gov.pt
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.239&iddip=20111902
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.239&iddip=20111903
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único de circulação; Infracções fiscais;  

Simular Avaliação prédio urbano; IRS; 

Pagamento em prestações; Garantia 

Outros serviços Formato de Ficheiros; Autorizar; 

Downloads; Nomeações; Pedido de 

reembolso a outros Estados-Membros 

 

Quantos aos Serviços Aduaneiros são: 

 SDS - Sistema Integrado dos Meios de Transporte e das Mercadorias: 

fornecimento de informação de acordo com as novas regras de Simplex-

Exportação que visa a certificação automática de saída das mercadorias do 

Território Aduaneiro da União Europeia. 

 STADA-Exportação Emissão electrónica dos Certificados Comprovativos 

de Exportação (CCE). 

 SDS-Via aérea – Prorrogação do “período de adaptação” 

 Alargamento do SDS-Via Aérea a várias estâncias aduaneiras 

e)Ligações a outros Websites 

     O Portal de Finanças tem uma página no Twitter e vídeo no Youtube. 

     E possui várias ligações com outros websites, como os de órgãos de soberania, ministérios, 

outros websites nacionais (BEP, Portal de Cidadão e de Empresa, entre outros), organismos 

(como a Inspecção-Geral de Finanças, Banco de Portugal e outros), com websites da União 

Europeia e ainda com sites de outros países (Banco Mundial, NATO, ONU, OCDE, etc.) 

(http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/at/at_index.html). 

 

3.1.2    Portal de Cidadão 

a) Quando e como surgiu? 

     UMIC - Agência para a Sociedade do Conhecimento, IP, juntamente com outros 

ministérios do governo lançou o Portal de Cidadão de acordo com as seguintes Resoluções do 

Conselho de Ministros: 

 Nº 107/2003, de 12 de Agosto, aprova o Plano de Acção para a Sociedade da 

Informação, principal instrumento de coordenação estratégica e operacional das 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/at/at_index.html
http://www.umic.pt/
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políticas do XV Governo Constitucional para o desenvolvimento da sociedade da 

informação em Portugal; 

 Nº 108/2003, de 12 de Agosto, aprova o Plano de Acção para o Governo Electrónico. 

E a partir de 2007, o portal passou a ser gerido pela nova agência com a criação da AMA - 

Agência para a Modernização Administrativa, IP, que assumiu as competências de Governo 

Electrónico da UMIC (http://www.portaldocidadao.pt/PORTAL/pt/informacao+geral/Sobre). 

     O Portal de Cidadão “disponibiliza informação sobre todos os serviços da Administração 

Pública” (Neves [APDSI], 2013:5). 

b) Objectivo do portal de cidadão? 

Este portal tem como objectivo “facilitar o relacionamento entre os Cidadãos e o Estado 

português, sendo um canal de acesso privilegiado aos serviços prestados pela Administração 

Pública”, tais como (http://www.portaldocidadao.pt/PORTAL/pt/informacao+geral/Sobre): 

 executar online alguns dos serviços disponibilizados pela Administração Pública; 

 consultar informações ou conteúdos diversos; 

 encaminhar para outros sites onde seja possível interagir directamente com a entidade 

prestadora do serviço; 

 ser um veículo de divulgação e acesso a todos os organismos da Administração 

Pública que pretendem fazer parte deste projecto. 

c)Serviços on-line 

     Neste momento,  

“o Portal do Cidadão apresenta mais de 950 serviços, disponibilizados por um total de 

163 organismos e entidades públicas. Com o lançamento do Cartão de Cidadão, novos 

serviços podem ser realizados on-line no Portal por meio da autenticação segura, 

nomeadamente: Alteração de Morada; Pedido de Certidões Online e Criação da 

Empresa Online”.  

     E apresenta informações sobre as lojas de cidadão. Estes serviços estão identificados por 

símbolos que representam o seu carácter: se é um serviço informativo, interactivo ou 

transaccional, sendo um marco facilitador para o cidadão 

(http://www.portaldocidadao.pt/PORTAL/pt/informacao+geral/Sobre). 

 

3.1.3    Senha 001 

a) Vantagens de aceder à senha 001 

http://www.ama.pt/
http://www.ama.pt/
https://www.portaldocidadao.pt/PORTAL/AltMorada/Default.aspx
http://www.portaldocidadao.pt/PORTAL/pt/certidoes_online/HP?JS=true
https://www.portaldaempresa.pt/cve/login.aspx
https://www.portaldaempresa.pt/cve/login.aspx
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     Este portal para o cidadão tem como vantagens: ser simples, cómodo, seguro e rápido. 

     Outras vantagens a retirar deste portal são as seguintes 

(http://www.senha001.gov.pt/vantagens.php): 

 Conforto: Com o Cartão de Cidadão vai ligar-se a uma vasta rede de serviços e 

entidades da Administração Pública. Sem deslocações, sem impressos e sem filas 

de espera. Só precisa de utilizar a sua Senha 001 para ser o primeiro a ser atendido.  

 Segurança: O Cartão de Cidadão garante o acesso aos serviços electrónicos de uma 

forma extremamente segura, fiável e cómoda. Com a Senha 001 pode identificar-

se perante entidades públicas e privadas; realizar serviços electrónicos protegidos 

por códigos pessoais de autenticação; assinar digitalmente documentos 

electrónicos e aceder à informação disponível no seu Cartão. 

 Facilidade: Sem sair de casa, sem perder tempo, pode tratar on-line de vários 

assuntos, como por exemplo, alterar a morada ou marcar uma consulta médica. 

b)Serviços 

     O website “Senha 001” fornece serviços, divididos por categoria 

(http://www.senha001.gov.pt/servicos.php): Minha casa; Minha família; Minha; 

Minha cultura; Minha Segurança; Minha viatura; Os meus impostos e 

contribuições; Criação de empresa; Meu emprego. 

 

3.2 RECOLHA DE DADOS 

 Breve introdução 

     A parte prática deste trabalho consistiu na elaboração de um inquérito. O inquérito foi 

realizado na região de Loures, mais concretamente, na freguesia de Santo António dos 

Cavaleiros, a 101 residentes, dos quais 49 masculinos e 52 femininos. Com a seguinte 

distribuição (segundo a população total de residentes nesta zona, com base nos censos de 

2011): 

 

Tabela: 3.3: Grupo etário 

Fonte: Dados do SPSS 

Grupos Etários Frequência Percent. Percent. válida Percent. Cumulativa 

 0-14 18 17,8 17,8 17,8 

15-24 13 12,9 12,9 30,7 

25-64 58 57,4 57,4 88,1 

65 mais 12 11,9 11,9 100,0 

http://www.portaldocidadao.pt/PORTAL/pt/LojaCidadao/noticias/LJ_NEWSevite+filas++agende+o+seu+pedido+de+cartao+de+cidadao.htm
http://www.senha001.gov.pt/servicos.php
https://www.portaldaempresa.pt/cve/Login.aspx?page=1
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Total 101 100,0 100,0  

Existem 25 são imigrantes: 
 

Tabela: 3.4: imigrantes 

Fonte: Dados do SPSS 

É imigrante/ 

estrangeiro? 

Frequência Percent.  Percent. 

Válida 

Percent. 

Cumulativa 

 sim 25 24,8 24,8 24,8 

não 76 75,2 75,2 100,0 

Total 101 100,0 100,0  

 

O grau de instrução dos inquiridos desta freguesia varia, com predominância ao ensino 

secundário (12º ano de escolaridade, ensino obrigatório até ao momento):  

Tabela 3.5: Grau de instrução 

Fonte: Dados do SPSS 

Grau de instrução Frequência Percent.  Percent. 

Válida 

Percent. 

Cumulativa 

 sem nível de escolaridade 5 5,0 5,0 5,0 

ensino pré-escolar 4 4,0 4,0 8,9 

ensino básico 1º ciclo 10 9,9 9,9 18,8 

ensino básico 2º ciclo 13 12,9 12,9 31,7 

ensino básico 3º ciclo 16 15,8 15,8 47,5 

ensino secundário 20 19,8 19,8 67,3 

ensino pós-secundário 6 5,9 5,9 73,3 

Licenciatura 13 12,9 12,9 86,1 

pós-graduação 4 4,0 4,0 90,1 

Mestrado 5 5,0 5,0 95,0 

Doutoramento 5 5,0 5,0 100,0 

Total 101 100,0 100,0  

 

     Os inquiridos desta freguesia formam uma boa amostra, porque a maioria encontra-se 

empregado e as crianças e jovens encontram-se a estudar, e com reduzidas percentagens em 

outras categorias: 
 

Tabela: 3.6: Situação Sócio-profissional 

Fonte: Dados do SPSS 

Situação sócio-profissional Frequência Percent. Percent. 

Válida 

Percent. 

Cumulativa 

 doméstico (a) 5 5,0 5,0 5,0 

Estudante 29 28,7 28,7 33,7 
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empregado (a) 41 40,6 40,6 74,3 

desempregado (a) 9 8,9 8,9 83,2 

reformado (a) 9 8,9 8,9 92,1 

situação de incapacidade 3 3,0 3,0 95,0 

trabalhador estudante 5 5,0 5,0 100,0 

Total 101 100,0 100,0  

 

 

3.3 ANÁLISE DE DADOS 

 Portal de Finanças  

Gráfico 3.1: Pergunta nº 6 do Inquérito: Tem conhecimento do Portal de Finanças 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

   

     Neste gráfico 3.1 podemos verificar que maioria dos adultos (25-64) conhece o portal de 

finanças em ambos sexos. 

     No entanto, existem ainda mulheres entre 25-64 que desconhecem a existência do portal de 

finanças. Na faixa etária entre 0-14 também se verifica esta tendência, mas é compreensível, 

visto que esta plataforma é direccionada para adultos e sector financeiro. 
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Gráfico 3.2: Pergunta nº 7 do Inquérito: Se não conhece o portal de finanças, quais as razões? 

 
 

     No gráfico 3.2, vemos que a maioria dos que não conhecem o Portal de Finanças têm 

apenas o ensino básico ou ensino secundário, e a razão que prevalece para o 

desconhecimento, é a falta de interesse mostrada por estes.  
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Gráfico 3.3: Pergunta nº 8 do Inquérito: Se conhece, já utilizou o portal de Finanças?  

 
     A grande maioria utiliza o Portal de Finanças, sobretudo a classe empregada, devido ao 

preenchimento facilitado do IRS, IMI e outras taxas e impostos e a facilidade de obter 

declarações. 
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Gráfico 3.4: Pergunta nº 9 do Inquérito: Se não utilizou o portal de finanças, porquê?  

 
     Neste gráfico 3.4 vemos que os imigrantes não tendem a utilizar este portal, ou porque 

“não foi necessário”, ou porque “não sabem usar ou têm dificuldade”, isto verifica-se 

sobretudo nas faixas etária entre 0-14 e alguns da faixa etária entre 25-64. 
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Gráfico 3.5: Pergunta nº 10 do Inquérito: Se sim, que serviços do portal de finanças utilizou?  

 

 
     É visível neste gráfico 3.5 que o serviço mais utilizado no Portal de Finanças é sem dúvida 

o preenchimento da declaração de IRS em ambos sexos no grupo etário entre 25-64. A única 

diferença que verificamos entre o sexo masculino e sexo feminino, é que no sexo masculino, a 

outra faixa etária que preenche as declarações de IRS on-line. é mais de 65, enquanto no sexo 

feminino, é faixa etária entre 15-24. E em segundo lugar está o IMI. 
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Gráfico 3.6: Pergunta nº 11 do Inquérito: Como classifica o portal de finanças?  

 
 

     Neste gráfico é demonstrado que o Portal de Finanças agrada à maioria (+ 20%), com 

principal destaque para os empregados com idades compreendidas entre os 25-64, por razões 

óbvias (preenchimento de declarações de IRS, pagamento de taxas, pedidos e consultas de 

outras declarações). Ainda assim, há significativo nº de cidadãos empregados do mesmo 

grupo etário insatisfeitos com este portal. 
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Tabela 3.7: Pergunta nº 12 do Inquérito: Porque se encontra insatisfeito com portal de 

finanças?  

 

x12:No caso de escolher o número 1, porque se encontra insatisfeito? 

 Frequê

ncia 

% Percnt. 

válida 

Percent. 

Acumulat. 

 sem resposta 81 80,2 80,2 80,2 

dificuldade em obter a 

palavra-passe 

2 2,0 2,0 82,2 

demorado 2 2,0 2,0 84,2 

pedido de muitos 

dados 

1 1,0 1,0 85,1 

não explícito/complexo 1 1,0 1,0 86,1 

outro: bloqueios no 

portal/ falhas no 

servidor 

2 2,0 2,0 88,1 

demorado e pedidos de 

muitos dados 

3 3,0 3,0 91,1 

demorado, pedido de 

muitos dados e não 

explícito/comlexo 

2 2,0 2,0 93,1 

dificuldade em obter 

palavra-passe e não 

explícito 

1 1,0 1,0 94,1 

demorado e não explícito 3 3,0 3,0 97,0 

demorado e dificuldade 

em obter a palavra-passe 

1 1,0 1,0 98,0 

dificuldade em obter 

palavra.passe, demorado 

e não explícito 

1 1,0 1,0 99,0 

porque tira emprego às 

pessoas 

1 1,0 1,0 100,0 

Total 101 100,0 100,0  

 

   No quadro anterior podemos verificar que existem razões variadas para a insatisfação dos 

cidadãos na utilização do Portal de Finanças. Mas as mais apontadas são: demorado, pedidos 

de muitos dados e não explícito. 
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Gráfico 3.7: Pergunta nº 13 do Inquérito: Já comunicou experiências que teve com portal de 

finanças a alguém (amigos, vizinhos, familiares, colegas, etc.)?  

 
 

 

     Como vemos no gráfico, a diferença e bastante reduzida dos que comunicam e não 

comunicam. Os que partilham estão apenas ligeiramente acima dos que não partilham as suas 

experiências. 
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Gráfico 3.8: Pergunta nº 14 do Inquérito: Que aspectos sobre o portal de finanças comunicou?  

 
 

     Verificamos neste gráfico que o sexo masculino comunica mais os aspectos de facilidade 

de utilização e depois os aspectos positivos, enquanto os do sexo feminino comunicam 

aspectos positivos e negativos, mas num sentido mais crítico. 
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 Portal de Cidadão 

Gráfico 3.9: Pergunta nº 6 do Inquérito: Tem conhecimento do Portal de Cidadão? 

 
     A partir deste gráfico 5.9, verificamos que a maioria conhece o Portal de Cidadão, com 

destaque no grupo etário 25-64, em ambos sexos. Ainda assim, existem inúmeras pessoas que 

não conhecem. E das senhoras idosas (65 mais) nenhuma delas conhece mesmo o portal de 

cidadão. 
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Gráfico 3.10: Pergunta nº 7 do Inquérito: Se não conhece o Portal de Cidadão, quais as 

razões? 

 
 

     A razão mais forte para que o cidadão desconhece este portal é segundo estes, a pouca 

divulgação por parte do governo, verificada principalmente na faixa etária entre 25-64, com 

cidadãos com ensino secundário (gráfico 5.10). 
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Gráfico 3.11: Pergunta nº 8 do Inquérito: Se conhece, já utilizou o portal de Cidadão?  

 
 

     Os que não utilizam o Portal de Cidadão são de facto mais dos que usam, e esta diferença é 

visível no grupo dos empregados, na faixa etária entre 25-64. 
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Gráfico 3.12: Pergunta nº 9 do Inquérito: Se não utilizou o portal de Cidadão, porquê?  

 

 

     Como é evidente no gráfico 3.12, os imigrantes residentes não usam este portal, porque 

“não acham necessário”. E os nacionais residentes, pela mesma razão ou por “não saberem ou 

terem dificuldade em utilizar”. 
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Gráfico 3.13: Pergunta nº 10 do Inquérito: Se sim, que serviços do portal de Cidadão utilizou?  

 
 

     O serviço on-line mais utilizado pelos inquiridos são: marcação de consulta  alteração da 

morada, visível no gráfico 3.13. 
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Gráfico 3.14: Pergunta nº 11 do Inquérito: Como classifica o portal de Cidadão?  

 

 

     Como vemos na tabela, existem mais cidadãos insatisfeitos do que satisfeitos com o Portal 

de Cidadão. E no gráfico nota-se que os reformados estão todos eles insatisfeitos com o Portal 

de Cidadão. Mas, já os domésticos e os de situação de incapacidade encontram-se satisfeitos 

com o mesmo. 
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Tabela 3.8: Pergunta nº 12 do Inquérito: Porque se encontra insatisfeito com portal de 

cidadão?  

 

 

 

     A razão que prevalece para a insatisfação dos cidadãos é a dificuldade em aceder com 

cartão de cidadão, com 5%, como verificamos na tabela acima. Isto porque, a maioria não 

respondeu, ou porque não conhece o portal ou porque se encontra satisfeito. 

 

Gráfico 3.15: Pergunta nº 13 do Inquérito: Já comunicou experiências que teve com portal de 

cidadãos a alguém (amigos, vizinhos, familiares, colegas, etc.)?  

 
 

x12: Porque se encontra insatisfeito com portal de cidadão? Frequência Percentagem  

 sem resposta 85 84,2  

dificuldade com cartão de cidadão 5 5,0 

não explícito/complexo 4 4,0 

outro: problemas técnicos e de servidor 2 2,0  

dificuldade com cartão de cidadão e não explícito 3 3,0 

dificuldade com cartão de cidadão e demorado 1 1,0 

tira emprego às pessoas 1 1,0 

Total 101 100,0 
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     A maioria não comunicou as suas experiências com outros. Mas ainda assim, há sempre 

alguns que comentam com amigos, colegas e familiares. Do sexo masculino os que mais 

partilham ideias sobre o Portal de Cidadão encontram se nas faixas etárias 25-64 e mais de 65 

anos de idade. Enquanto os inquiridos do sexo feminino, estão repartidos desde 0-14 a 25-64 

anos de idade, com predominância em 25-64. 

 

Gráfico 5. 16: Pergunta nº 14 do Inquérito: Que aspectos sobre o portal de Cidadão 

comunicou?  

 

 

     Os aspectos mais comunicados foram os aspectos negativos e de facilidade de utilização, 

com a mesma percentagem, verificando-se assim alguma contradição entre os inquiridos, no 

gráfico 3.16. 
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 Senha 001 

 

Gráfico 3.17: Pergunta nº 6 do Inquérito: Tem conhecimento da Senha 001? 

 
     Neste gráfico 3.17 podemos observar que maioria dos cidadãos não conhecem a senha 001, 

em ambos sexos. Uma percentagem reduzida de inquiridos masculinos conhecem senha 001, 

que correspondem à faixa etária entre 25-64 e mais de 65 anos de idade. Da mesma forma, 

existe uma percentagem reduzida de inquiridos femininos que conhecem este portal, que 

correspondem ao grupo etário entre 15-24 e 25-64 anos de idade. 
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Gráfico 3.18: Pergunta nº 7 do Inquérito: Se não conhece a Senha 001, quais as razões? 

 
 

     A partir deste gráfico podemos concluir que os cidadãos consideram a “pouca divulgação 

por parte do governo” deste portal a razão do desconhecido destes. Principalmente pelos 

cidadãos com ensino secundário, 3º ciclo e 2º ciclo. 
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Gráfico 3.19: Pergunta nº 8 do Inquérito: Se conhece, já utilizou a Senha 001?  

 

 
 

      O gráfico 3.19 mostra que dos relativamente poucos (14 inquiridos) que conhecem a 

senha 001, a metade destes conhece (7 inquiridos). 

Gráfico 3.20: Pergunta nº 9 do Inquérito: Se não utilizou a Senha 001, porquê?  



 

   
 

82 

 

 

    No gráfico 3.20 verificamos que, enquanto os nacionais estão divididos, com duas pessoas 

a indicarem que não usam o portal, porque não é necessário, o único imigrante que usa a 

senha 001, aponta para a mesma razão. 

 

Gráfico 3.21: Pergunta nº 10 do Inquérito: Se sim, que serviços da Senha 001 utilizou?  

 
 

     O serviço mais utilizado electronicamente no portal senha 001 foi marcação da consulta, 

como é visível no gráfico 3.21. 
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Gráfico 3.22: Pergunta nº 11 do Inquérito: Como classifica a Senha 001?  

 
 

    Neste gráfico 3.22, dos poucos inquiridos que conhecem e utilizam a senha 001, classificam 

este portal como positivo. No entanto, o sexo feminino mostra alguma insatisfação. 

 

Gráfico 3.23: Pergunta nº 12 do Inquérito: Porque se encontra insatisfeito com Senha 001?  
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     No gráfico 3.23, vemos que os inquiridos do sexo feminino, neste gráfico podemos ver que 

mostram-se insatisfeitas com senha 001, demostram esta insatisfação porque não conseguem 

usar bem o cartão de cidadão, não acham tão explícito e apontam ainda algumas falhas 

técnicas no servidor do website. 

 

Tabela 3.9: Pergunta nº 13 do Inquérito: Já comunicou experiências que teve com Senha 001 

a alguém (amigos, vizinhos, familiares, colegas, etc.)?  

 

13: Já comunicou/partilhou as experiências destes portais com alguém? (amigos, 

familiares, conhecidos, etc.) 

Frequência Percentagem 

sem resposta 88 86,3  

sim 7 6,9 

não 6 5,9 

Total 101 99,0 

 

     Como vemos no quadro, não existe uma grande diferença entre os que partilham a sua 

opinião dos que não partilham, até porque a maioria não conhece o portal, portanto está fora 

de questão comunicarem com outros indivíduos sobre o mesmo. 
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Gráfico 3.24: Pergunta nº 14 do Inquérito: Que aspectos sobre a Senha 001 comunicou?  

 

 
 

 

     Os aspectos de facilidade de utilização são os mais comunicados pelos inquiridos da 

freguesia de Santo António dos Cavaleiros, como podemos verificar no gráfico acima. 

 

Resposta aberta nº15: “Outros comentários que gostaria de fazer?” 

     A partir da resposta aberta, ou seja, da análise das opiniões dos inquiridos, formei 

conjuntos de conclusões por grupos etários, facilitando a nossa compreensão relativamente à 

perspectiva destes grupo sobre as plataformas digitais públicas. Assim, ficaremos a saber o 

que cada grupo pensa em relação aos portais e a Administração Pública/governo. 

 Entre 0-14 anos de idade 

     Com base nas respostas desta faixa etária, maioria crianças da freguesia de Santo António 

dos Cavaleiros dizem conhecem o portal de finanças porque os pais lhes pedem para ajudarem 

a preencher o IRS. E conhecem o portal de cidadão porque os pais usam e falam nisso em 

casa. 

     Após a leitura destas respostas, verifico que não há qualquer tipo de divulgação por parte 

das entidades públicas para informar as crianças na escola sobre a existência destes portais, 
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isto porque estes portais não são direccionados para crianças. Mas por outro lado, é possível 

informar as crianças entre os 11-14 anos, para que através destas, os pais e familiares 

adquirirem esta informação. 

 Entre 15-24 anos de idade 

Os inquiridos deste grupo etário consideram o portal de finanças bastante simplificador, 

podendo o IRS ser preenchido e enviado a qualquer momento. Mas, consideram que o 

governo poderia divulgar mais os portais, nas escolas por exemplo. A senha 001 é 

considerada por estes um website mais apelativo que os outros dois. E existe ainda, quem 

considere que preencher o IRS a papel seja melhor. 

 Entre 25-64 anos de idade 

     Este grupo etário, com maior número de inquiridos, considera que a senha 001 deveria ser 

mais divulgada pelo Governo (como já foi dito anteriormente), mas os que conhecem e usam, 

estão muito satisfeitos com a organização do website e por este ser atractivo. O portal de 

finanças é informado pela própria instituição de finanças; alguns criticam por pedir o JAVA e 

por ser demorado. O portal de cidadão é considerado confuso e as pessoas encontram em 

dificuldades ao utilizar o cartão de cidadão. Alguns inquiridos consideram estes portais 

simples e facilitam imenso, porque as declarações podem ser pedidas ou preenchidas a 

qualquer hora, pode-se guardar e voltar a preencher no dia seguinte. E não há necessidade de 

esperar nas filas e assim, poupa-se tempo em deslocação até a instituição que fornece os 

serviços pretendidos. Por outro lado, existem pessoas que preferem em papel e pessoalmente, 

por acharem confuso, principalmente para pessoas que não utilizam computadores. 

 65 anos ou mais 

     Neste último grupo etário, os inquiridos mais idosos têm dificuldade em utilizar o 

computador e por isso, necessitam de ajuda e preferem fazer as coisas manualmente e 

pessoalmente.  

     Um dos pertencentes deste grupo etário comentou o seguinte: “nós os mais velhos, por 

vezes temos dificuldade em tratar dos documentos, porque as horas de espera nas filas cansam 

e dificultam. Se não fosse este inquérito não saberia da existência destes serviços que podem 

ser muito úteis para pessoas como nós, que atingem certa idade, o Governo devia divulgar 

mais nos telejornais e dar algum tipo de formação [relativamente ao uso dos computadores] 

(às pessoas mais idosas). 
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3.4 DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

a)Comparação entre os 3 portais  

   Hipóteses colocadas e respondidas através da análise de gráficos: 

 

Q1: Qual dos três portais é mais conhecido? É o portal de finanças, portal de cidadão ou é a 

senha 001? 

H1: O portal mais conhecido é o portal de finanças. 

     Este gráfico 3.25, vem a comprovar que o portal de finanças é o mais conhecido, visto que 

para além de ter o número dos que conhecem ser superior aos outros portais, tem o número de 

desconhecimento inferior a outros portais. E podemos concluir que a senha 001 é conhecida 

apenas por alguns, um número muito reduzido de pessoas. 

 

Q2: Qual é o motivo mais relevante pelo qual os cidadãos não conhecem os portais? 

H2: É devido à pouca divulgação por parte do governo que os cidadãos não têm conhecimento 

dos portais.  

Portal de
Finanças

Portal de
Cidadão

Senha 001

71 
52 

13 30 
49 

88 

Gráfico 3.25: Qual é o portal mais conhecido pelos 
cidadãos residentes? 

nº de pessoas que conhecem o portal

nº de pessoas que não conhecem o portal

Portal de
Finanças

Portal de
Cidadão

Senha 001 total

8 
27 

55 

90 

19 20 30 

69 

3 2 4 9 

Gráfico 3.26: Não conhece os portais por que motivo? 
Qual o motivo mais relevante? 

 
Pouca divulgação por parte do Governo Falta de interesse do cidadão

Sem necessidade de utilizar
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     Conclui-se a partir do gráfico 3.26, que o motivo colocado na hipótese é verdadeiro. O 

motivo mais relevante que os cidadãos apontam para o desconhecimento dos portais é a pouca 

divulgação por parte do governo. Este motivo prevalece tanto na senha 001 como no portal de 

cidadão. Apenas os conhecidos do portal de finanças apontam para a falta de interesse por 

parte dos cidadãos em terem conhecimento destes serviços on-line. 

 

Q3: Qual é o portal mais utilizado? 

H3: O portal de finanças é o mais utilizado. 

 

     Como era de esperar, o portal mais utilizado é o de finanças. Sendo verdadeira a hipótese 

colocada, comprovada pelos resultados obtidos no inquérito e visível neste gráfico. E o portal 

de cidadão apesar de ser conhecido por imensos é muito pouco utilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nº de pessoas que
utilizam o portal

nº de pessoas que
não utilizam o

portal

Total

52 

17 

69 

18 

34 

52 

7 7 
14 

Gráfico 3.27: Qual o portal mais utilizado? 

Portal de Finanças Portal de Cidadão Senha 001
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Q4: Porque é que os cidadãos não utilizam os portais? 

H4: Os cidadãos não utilizam os portais devido à desconfiança.  

 

     O gráfico 3.28, vem a reprovar a hipótese colocada quanto à questão da razão pelas quais 

os cidadãos não utilizam os portais. A razão dominante é a “não terem necessidade de 

utilizar” e não a “desconfiança”. 

 

Q5: Qual o Portal com maior classificação positiva? 

H5: O portal com maior classificação positiva é portal de finanças. 
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Gráfico 3.28: Porque é que os cidadãos não utilizam os 
portais? 
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Gráfico 3.29: Qual o portal com maior classificação 
positiva? 
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     O gráfico 3.29 mostra-nos que a maior classificação positiva é do portal de finanças, até 

porque é o mais conhecido e mais utilizado. No entanto, vê-se que a classificação positiva 

prevalece a negativa em todos os portais. 

 

Q6: Qual é o portal mais comunicado pelos cidadãos? 

H6: O portal mais comunicado é o portal de finanças. 

 

     O Portal mais comunicado é o portal de finanças o que vem a confirmar a hipótese 

colocada. No gráfico 3.30, verifica-se também que no portal de cidadão o número de pessoas 

que não comunicam é superiores aos que comunicam. 

 

Q7: Que aspectos comunicam os cidadãos com outros sobre os portais? 

H7: Os aspectos mais comunicados pelos cidadãos são os aspectos positivos. 

Portal de
Finanças

Portal de
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Gráfico 3.30: Qual o portal mais comunicado pelos 
cidadãos? 
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Gráfico 3.31: Que aspectos comunicam os cidadãos com outros 
sobre os portais? 

Portal de Finanças Portal de Cidadão Senha 001 total
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     O gráfico 3.31, mostra que os aspectos de facilidade de utilização são os mais 

comunicados. E por isso, vem rejeitar a ideia de seres aspectos positivos variados. Pois os 

cidadãos especificam o aspecto positivo. Mas, verifica-se um número elevado de aspectos 

positivos no que toca ao portal de finanças. E não é apontado nenhum aspecto negativo. 

 

Q8: Relativamente ao portal de finanças, os cidadãos utilizam mais este portal devido ao seu 

carácter de facilidade de utilização? 

H8: Os cidadãos utilizam mais este portal devido ao seu carácter de facilidade de utilização. 

 

     Este gráfico 3.32 rejeita a hipótese colocada anteriormente, porque não se restringe apenas 

ao facto facilitador de utilização. Os cidadãos comunicam variados aspectos positivos e daí a 

satisfação dos cidadãos quanto a este portal, como vimos no gráfico acima. 

 

 b)Outras comparações e discussões de Resultados 

No inquérito “à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas Famílias” 

(2013:7), realizado pelo INE foi concluído que o website dos organismos públicos mais 

contactados é o Portal de Finanças, para o efeito do IRS (68,9% com idades compreendidas 

entre os 16 e 74). E o mesmo veio a confirmar-se na elaboração do presente Inquérito, onde o 

negativos positivos Facilidade de
utilização

Positivos,
facilidade de
utilização e
utilidade de
interacção

com AP

Tempo
menos

desperdiçado
nas filas
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Gráfico 3.32: Que tipo de aspectos são mais comunicados pelos 
cidadão sobre o Portal de Finanças? 

Portal de Finanças
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Portal de Finanças é o mais conhecido e utilizado que outros dois, sobretudo para o 

preenchimento de IRS. 

     Neste mesmo inquérito do INE, também é demonstrado o grau de satisfação dos 

utilizadores dos websites públicos, com elevadas percentagens de satisfação (mais de 80%). 

No inquérito dos cidadãos da freguesia de Santo António dos Cavaleiros, estes mostram o 

grau de satisfação, não só dos que utilizam como os que conhecem os portais, com um grau de 

satisfação de 68%, ou seja, a maioria vê estes portais públicos com bons olhos, será então 

necessário divulgar mais e/ou aumentar o interesse dos cidadãos para que se tire o melhor 

aproveitamento destes websites, e aumente a satisfação dos cidadãos. 

     E como vimos na parte teórica, segundo Rogers e Mahadeo, existem vários factores que 

contribuem para que um cidadão aceite e adopte uma nova inovação, neste caso, os serviços 

públicos electrónicos. Desta forma, veremos como os inquiridos da freguesia de Santo 

António dos Cavaleiros aceitam os portais: 

 Os inquiridos de Santo António dos Cavaleiros adoptaram à nova forma de 

preenchimento do IRS, porque acham vantajosa, relativamente ao preenchimento e a 

entrega do mesmo na organização/instituição de Finanças. 

 Esta inovação foi decidida pela autoridade. No entanto, segundo os inquiridos não 

houve divulgação por canais de comunicação, principalmente no que toca ao portal de 

cidadão e senha 001. 

 Esta inovação como se calculava tem impacto no meio social, porque afecta 

directamente os cidadãos. Esta tendência foi iniciada pelos Governos com o objectivo 

de facilitar a vida do cidadão. E no que toca ao portal de finanças, este objectivo tem 

até sido alcançado até determinado ponto. 

 Os serviços electrónicos podem beneficiar o utilizador, se forem simples e 

perceptíveis na óptica do cidadão (Legitimidade Percebida). 

 Quanto ao esforço, os inquiridos acedem com facilidade e usam com facilidade o 

portal de finanças, mas ainda têm que se esforçar para aceder ao portal de cidadão, 

pois este não é de fácil acesso. 

 A comunicação entre os cidadãos influência muito, no uso das tecnologias pelo 

cidadão. Neste caso, os inquiridos comunicam aspectos de facilidade de uso e outros 

aspectos positivos, relativamente ao portal de finanças, o que pode contribuir para a 

adopção de outros cidadãos para esta nova prática. 
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 Mas existem casos de inquiridos que não aceitam bem esta nova forma do governo 

servir ao cidadão, porque vão contra os valores e cultura, esta nova inovação. Há 

pessoas que zelam para o contacto pessoal e forma mais burocrática de servir. 

 Alguns inquiridos não estão seguros e por isso, existe alguma desconfiança, no sentido 

de não terem a certeza se o documento enviado foi realmente entregue ao destinatário 

ou não, e existem ainda as questões de privacidade e não divulgação dos dados 

pessoais. No entanto, a desconfiança existe mais pelos serviços electrónicos privados, 

do que em serviços públicos electrónicos. Até porque, a não utilização dos serviços 

públicos on-line, não se deve ao facto dos inquiridos desconfiarem dos serviços, mas 

porque os inquiridos não têm necessidade de utilizar ou então não sabem utilizar. 

 Os inquiridos com qualificação mais elevada têm consciência cívica, conhecem e 

utilizam activamente. 

 Muitos inquiridos apoiam esta nova tendência do serviço público. 

     Apesar dos serviços públicos básicos electrónicos portugueses serem a nível europeu dos 

mais sofisticados e disponibilizados pela Administração Pública Central, podemos concluir a 

partir da análise dos dados deste inquérito, que existem plataformas digitais que nem se quer 

são conhecidas pelos cidadãos (Senha 001), por isso, estão longe de serem utilizadas e 

usufruir delas. Se as plataformas de acesso aos serviços fossem mais e/ou melhor divulgadas, 

eram conhecidas, caso do Portal de Finanças, desta forma, poderiam os cidadãos retirar mais 

aproveitamento das mesmas. 

     Como vimos no enquadramento teórico, existem várias barreiras à utilização de E-Serviços 

da Administração Pública Portuguesa. Tendo em conta o inquérito realizado nesta 

investigação, podemos concluir que as barreiras que afectam os inquiridos da região de 

Loures são: alguma desconfiança ao submeter um documento (se foi realmente entregue); 

preferência pelo contacto pessoal e pela burocracia, em alguns casos, porque o serviço 

electrónico não satisfaz as suas necessidades, e por isso, preferem meios tradicionais. 

     De modo a mudar esta mentalidade tradicional do cidadão, seria necessário o governo 

apostar na melhoria da infra-estrutura e outros aspectos técnicos relacionados com a entrega 

de serviços electrónicos, olhando para isso, como um investimento e não como gasto. De 

seguida, poderia divulgar e alertar o cidadão dos benefícios da utilização destes serviços 

públicos on-line. Desta forma, o cidadão está “propenso a pagar por transacções on-line se 

calcular os custos relativos do tempo e recursos necessários ao fazer uma transacção com o 
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governo” (Chen & Thurmaier, 2008:537). E assim, o governo obtém fundos extras para 

investir nestas novas tecnologias.  
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CAPÍTULO IV- Conclusões 
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4.1 CONCLUSÕES 

     O objectivo geral deste trabalho é conhecer, de uma forma mais aprofundada, o conceito 

de E-Government e saber como é vista a sua implementação pelos cidadãos, através da 

realização de um inquérito na freguesia de Santo António dos Cavaleiros, em Loures. O 

estudo permitiu compreender as diferentes perspectivas dos cidadãos relativamente aos 

serviços públicos electrónicos. 

     Para suportar empiricamente o estudo, recorreu-se à análise documental e à realização do 

inquérito. 

     Concluí com base nos resultados que os cidadãos têm uma visão variada dos serviços 

electrónicos da Administração Pública Central. Se por um lado existem uns que enumeram 

várias vantagens, por outro, existem os que apontam certos inconvenientes. A vantagem mais 

apontada foi “a facilidade de utilização”, por poderem utilizar os portais a qualquer momento 

(24 horas). Desta forma, pode se dizer que um dos propósitos da criação de E-Serviços 

públicos pelo Governo, servir melhor o cidadão (Faria, 2009:5), facilitando a interacção entre 

a AP e cidadãos e vice-versa (Sharma & Palvia, 2007:4), está a ser alcançado (principalmente 

através do Portal de Finanças, sendo outros [Portal de Cidadão e Senha 001] menos 

conhecidos, logo menos utilizados e apreciados).  As desvantagens apontadas pelos inquiridos 

da freguesia, quanto a estes portais, estão relacionadas com alguma falta de confiança, no 

sentido de não saberem se os documentos estão a ser entregues à entidade pretendida por 

estes; algumas falhas no servidor da página da Internet; programas incompatíveis com 

computadores; indivíduos não utilizam estes portais, ou por não terem acesso ao computador 

ou por não saberem utilizar, criando assim, um grupos de excluídos, como vimos na parte 

teórica a “inacessibilidade que conduz à exclusão social” (Alves & Moreira, 2004/45) 

(Majozi, 2012). Estes aspectos levam à falta de igualdade no acesso público à Internet e à 

confiabilidade das informações na web (Majozi, 2012). 

 Na sociedade em que vivemos faz todo o sentido a adopção de novas formas de servir 

o cidadão, e os E-Serviços são de facto úteis nos dias que decorrem, devido à falta de tempo e 

disponibilidade das pessoas, que levam uma vida bastante movimentada. Os E-Serviços 

públicos possibilitam assim, o governo/AP a ouvir o cidadão via Internet (e-mail/website), 

sem a necessidade dos cidadãos deslocarem até à entidade pública e aumentar a qualidade da 

prestação do serviço, reduzindo os custos (Faria 2009:10). 

     De acordo com a análise dos dados e discussão dos resultados do inquérito realizado na 

área de Loures, mais concretamente, na freguesia de Santo António dos Cavaleiros, as 
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maiorias dos inqueridos conhecem o Portal de Finanças e utilizam o mesmo, uma vez que este 

é o mais divulgado pela própria entidade, sobretudo para o preenchimento do IRS. Por isso, os 

que não conhecem o portal é devido à falta de interesse, com graus de instrução ensino básico 

e secundário, visto que os que têm ensino superior têm maior conhecimento e estão mais 

informados. E como é de esperar, são os empregados com idades entre 25-64, que mais 

utilizam o portal, ou seja, os activos na economia, mas os reformados também o utilizam, uns 

porque ainda trabalham e outros devido ao IMI e questões de pensões. O Portal de Finanças é, 

portanto, considerado positivo pela maioria dos inquiridos, pelo facto de ser fácil de utilizar o 

portal.  

     O Portal de Cidadão é o segundo mais conhecido e por isso mesmo mais utilizado que a 

senha 001, pelos empregados e desempregados, mais uma vez entre as idades compreendidas 

entre os 25-64 anos, visto que estes cidadãos têm mais necessidade e interesse por um lado e 

menos tempo disponível no que toca aos empregados. No entanto, existem muitos inquiridos 

que apesar de conhecerem o portal de cidadão não o utilizam devido à falta de necessidade de 

utilizar (principalmente os imigrantes) e a dificuldade em utilizar o cartão de cidadão. A 

diferença entre os que estão satisfeitos e os que não estão satisfeitos com este portal é muito 

reduzido, a satisfação prevalece por um número muito reduzido. Comparativamente aos 

outros dois portais, segundo estes inquiridos, é o que apresenta o número de “não 

comunicação” maior que o de “comunicação” aos outros (colegas, familiares, amigos 

ou/conhecidos). Ou seja, os cidadãos não partilham as suas experiências com os outros 

cidadãos, e os poucos cidadãos que comunicam, se por um lado falam de aspectos de 

facilidade de utilização, por outro, apontam também aspectos negativos. 

     Quanto à Senha 001, é de facto o menos conhecido pelos inquiridos de Loures e por isso 

menos utilizado que outros portais. Mas dos que conhecem, utilizam-no. Este 

desconhecimento do portal é indicado pelos inquiridos pelo facto do governo divulgar pouco 

este portal, principalmente os que têm ensino secundário e 3º ciclo e mesmo os licenciados, 

visto que a maioria dos inquiridos encontra-se neste grau de instrução. Desses que não 

utilizam, existe apenas um imigrante que não usa devido ao facto de não necessitar, e os 

restantes apesar de apontarem vários outros factores, a “não necessidade” prevalece. Dos que 

conhecem estão satisfeitos e na análise qualitativa podemos verificar que esta satisfação vem 

da boa apresentação e organização do website, que atrai os utentes. É comunicado por metade 

dos que conhecem e salientam a facilidade de utilização. 



 

   
 

98 

     Para a maioria dos inquiridos da freguesia de Santo António dos Cavaleiros (Loures), os E-

Serviços públicos facilitam principalmente no preenchimento do IRS, pois não é necessário ir 

até ao estabelecimento e esperar nas grandes filas para entregar a declaração. Com este novo 

meio é tudo mais simples, desde do preenchimento que poderá ser feito a qualquer momento, 

que pode ser interrompido, guardado e voltando a ser preenchido mais tarde, até à entrega do 

mesmo a qual hora do dia ou noite sem ter que se esperar. Evitando assim, a perca de tempo, 

tanto da espera como de deslocação até ao estabelecimento. 

     No entanto, existem inquiridos insatisfeitos com os serviços públicos electrónicos, uns 

devido à dificuldade em utilizar o cartão de cidadão, outros por acharem complexo e não 

explícito, e existem ainda inquiridos que consideram estes portais demorados (lentos a nível 

da Internet e do próprio processamento da plataforma) e solicitam muitos dados. 

     O Portal de Finanças é um portal do governo direccionado para o cidadão (obrigatório), 

uma maneira d governo se contactar com o cidadão e é dos três, o portal mais antigo e daí ser 

o mais divulgado pela própria instituição de Finanças e conhecido pelos cidadãos. O Portal de 

cidadão é um portal do cidadão direccionado para o governo/ AP, visto que o cidadão apenas 

acede o portal caso queira contactar com o governo/AP, sem imposição deste. E a Senha 001, 

tem um carácter completamente diferente dos anteriores, pois este portal foi criado para 

simplificar, ou seja, é uma plataforma que faz ligação com outras plataformas/portais (de 

finanças, de cidadão, da segurança social, de governo, empresa na hora, etc.). Por exemplo, 

para a mudança de morada, ao aceder à Senha 001, este portal direcciona-nos para o Portal de 

Cidadão. 

     Respondendo à pergunta de partida colocada inicialmente: “Como é que os cidadãos de 

Loures interagem com serviços electrónicos disponibilizados pela Administração Pública 

Central Portuguesa?”, os inquiridos de Santo António dos Cavaleiros interagem de formas 

variadas com os serviços públicos on-line (que foi possível concluir a partir do inquérito 

realizado): 

 desconhecer: a grande maioria dos inquiridos desconhece a Senha 001. O Portal de 

Cidadão é desconhecido por vários. E poucos são os que desconhecem o Portal de 

Finanças, pois este é divulgado pela própria instituição. 

 conhecer mas não ter interesse (sabem que existe, mas não têm curiosidade nem de 

consultar nem utilizar): a maioria dos inquiridos que não tem interesse, não conhecem 

os portais. E os que conhecem e não têm interesse, são os que pertencem ao grupo 
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etário 0-14 anos, que conhecem apenas devido aos seus pais, mas estes portais não 

lhes servem de nada. 

 consultar (já verificaram o site, mas não utilizam): quase a maioria dos inquiridos que 

conhecem os portais já consultaram os websites, mas não utilizaram por diferente e 

variadas razões. Tai como, a não terem necessidade de utilizar o serviço, problemas ao 

autenticar o cartão de cidadão, alguma desconfiança para com estes serviços. 

 consultar e usar por proveito próprio: A grande maioria usa o Portal de Finanças para 

o preenchimento de IRS. O Portal de Cidadão não é tão usado por falta de 

necessidade, mas quem o usa, utiliza para marcar consultas por exemplo. E a senha 

001 é a menos utilizada, por ser a menos conhecida. 

 comunicar aos outros as experiências com os serviços electrónicos: o número de 

inquiridos que não comunicam é relativamente maior que os que comunicam. No 

entanto, a diferença é mínima. Ainda assim, os que comunicam, têm tendência em 

comunicar aspectos de facilidade de utilização e outros aspectos positivos 

relacionados com os portais. 

     No geral, os serviços públicos electrónicos são vistos positivamente, úteis e simples de 

utilização, pelos cidadãos de Loures. Como se sabe, Portugal a nível europeu é dos países que 

tem o nível de disponibilidade e sofisticação dos serviços públicos on-line mais elevados. 

Para que este investimento do governo português em E-Government tenha sucesso, é 

necessário divulgar, publicitar mais, de forma a chamar à atenção os cidadãos para esta nova 

tendência eficiente para todos, se bem utilizada pelos utentes e bem fornecida pelas 

autoridades. 

      Muitas pessoas preferem ainda o contacto pessoal e em papel, porque alguns não confiam 

nos processos electrónicos ou e outros acham que o contacto pessoal ajuda mais no 

esclarecimento de dúvidas. E por isso, a meu ver, é necessário mudar a mentalidade das 

pessoas. É preciso fazer ver as pessoas, que o mundo está a evoluir muito rapidamente devido 

ao forte desenvolvimento tecnológico, desta forma, é necessário apostar e adaptar a estas 

mudanças para evoluir o nosso país, juntamente connosco. A prática de E-Government poderá 

vir a ser eficiente e eficaz se todos juntos contribuirmos para o mesmo. Apenas com as 

autoridades públicas, ou só com cidadãos não é possível alcançar os objectivos pretendidos 

quanto ao desenvolvimento do país, é necessário evoluir em conjunto. Portanto, cabe a meu 

ver, ao governo e às autoridades governamentais transmitir estas informações aos cidadãos, 
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para que estes tenham uma outra perspectiva (bastante positiva), de E-Govenment, e 

consequentemente dos E-Serviços públicos. 

     E respondendo aos objectivos estabelecidos anteriormente: 

 ficou-se a conhecer os planos ao longo do tempo da administração pública portuguesa 

relativamente a E-Government e através do inquérito realizado, ficou-se a conhecer 

(mais ou menos) em que patamar se encontram os E-Serviços, ou seja, existem vários 

serviços electrónicos públicos disponíveis e diversos portais, de tipos variados, para 

facilitar o cidadão, mas é necessário dar a conhecer aos cidadãos da existência destes, 

e alertar para o benefícios que os cidadãos podem retirar destes portais.  

 os cidadãos de Loures conhecem o Portal de Finanças (a grande maioria), alguns 

conhecem o Portal de Cidadão e quase ninguém conhece a Senha 001. 

 a razão para o desconhecimento da Senha 001 é apontada ao governo, por este não 

divulgar ou não ter divulgado o suficiente. E o desconhecimento de outros portais é 

mais pelo desinteresse, por parte do cidadão. 

 poucos apontaram para a questão da desconfiança nos portais. No entanto, existem 

sempre pessoas que recusam usar por não saber se os documentos estão a ser bem 

entregues ao destinatário pretendido pelo cidadão. 

 o portal de cidadão quem o conhece, normalmente utiliza, porque tem que utilizar (é 

obrigado); portal de cidadão não é muito usado, porque o cidadão não sente 

necessidade de usar; e quanto à Senha 001, esta não sendo conhecida, não é utilizada. 

 ao usar o Portal de Finanças, alguns dos inquiridos sentiram dificuldades em 

preencher o IRS devido a problemas técnicos do servidor (Java não ser compatível 

com o computador/lentidão). Dificuldade em utilizar o cartão de cidadão para 

usufruírem dos serviços no Portal de Cidadão. E na Senha 001, não identificaram nada 

em concreto até porque ao não conhecerem não existe muito que se diga. 

 segundo os inquiridos da freguesia de Santo António dos Cavaleiros, o Governo deve 

divulgar mais, principalmente os portais como Senha 001 que pode vir a ser muito útil 

para o cidadão. 

Recomendo possíveis medidas que poderiam ser tomadas de modo a aumentar a utilização 

dos e-serviços pelos cidadãos e desenvolver E-Government em Portugal: 

 Conhecer as necessidades dos cidadãos, por exemplo através dos inquéritos, de 

forma a criar serviços electrónicos úteis aos cidadãos; 
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 Portal de cidadão: tornar fácil a utilização do cartão de cidadão, uma outra forma 

de autenticar; 

 O governo deve comunicar com as instituições públicas, para que estas informem 

os cidadãos da existência dos portais e websites e os benefícios que podem retirar 

deles; 

 Publicação/Publicidade dos e-serviços nos transportes públicos e meios de 

comunicação; 

 Criar aplicações dos portais para os telemóveis; 

 O governo e a AP mudarem a sua perspectiva relativamente aos e-serviços, e-

government, ou seja, “olhar” como um investimento e não como um gasto. 

     Espero que este trabalho de investigação contribua para conhecer a perspectiva dos 

cidadãos relativamente aos serviços públicos electrónicos (que era o objectivo geral do 

trabalho), e com base nessa perspectiva possa reflectir nas possíveis soluções para os 

problemas e entraves ao desenvolvimento de E-Government, em Portugal. E por outro lado, 

valorizar os aspectos positivos referidos nesta investigação e tentar manter. 

     Quanto à limitação da investigação e oportunidade para futuras pesquisas, no que diz 

respeito à escolha de variáveis, para além destas, outras variáveis podem vir a ser adoptadas 

para obtenção de resultados mais precisos. Definir uma amostra de forma diferente, com 

maior dimensão e com outros grupos etários de modo a poder generalizar as conclusões. É 

possível utilizar outros testes, técnicas e análise, como a análise multivariada, para obter 

resultados específicos e rigorosos no SPSS. Poder-se-ia desenvolver o tema de e-serviços 

móveis. Neste trabalho foram apenas abordadas três plataformas interactivas, futuramente, 

podem abordar outras com dimensão de amostra maior, abrangendo as várias regiões do país.  
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Anexo nº 1: Inquérito: aos cidadãos da Freguesia de Santo António dos Cavaleiros sobre os 

serviços electrónicos da Administração Pública 

 
 

 

 


