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Resumo 

Os organismos da Administração Pública foram sujeitos a diversas experiências de aplicação 

dos e-services que aliados à evolução tecnológica fizeram evoluir os serviços públicos 

eletrónicos. Neste sentido iniciaram-se processos sistemáticos de avaliação da qualidade dos 

serviços prestados com recurso aos sistemas de informação, salvaguardando a privacidade dos 

dados dos indivíduos e preservando os valores das instituições. 

A qualidade destes serviços está agora centrada nas necessidades e motivações das interações 

e transações eletrónicas realizadas por os diversos atores, quer se designem por clientes, 

utentes ou simplesmente cidadãos. 

Em face da relevância desta realidade – qualidade dos e-services - a questão que colocámos 

como base para esta investigação foi “Qual o nível de qualidade oferecido pelos e-services na 

Administração Pública Local em Portugal? “ 

A estrutura geral de apresentação e a dinâmica de utilização oferecida pelos diferentes sítios 

dos 18 municípios que constituem a NUTS II não se conhecem diferenças relevantes na 

qualidade percebida dos serviços eletrónicos prestados. Reconheceu-se neste estudo que os 

critérios “Confiança” e “Suporte ao Cidadão” apresentaram um valor superior na Península de 

Setúbal.  

Resulta desta análise uma nova questão que se prende em saber se pode inferir que a sub-

região estatística da Península de Setúbal tem uma relação mais próxima e cuidada com os 

munícipes. 

Palavra-chave  

Sistema de informação; Tecnologias de Informação e Comunicação; Governação eletrónica; 

e-Services; Gestão da qualidade; Avaliação da qualidade de serviços.  
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Abstract 

The organizations of Public Administration underwent various experiences of implementation 

of e-services that, combined with the technological evolution, did evolve public electronic 

services. In this direction, they began systematic processes for evaluating the quality of 

services provided using information systems, while preserving the privacy of individuals and 

preserving the values of the institutions. 

The quality of these services is now centered on the needs and motivations of interactions and 

electronic transactions carried out by the various actors, whether they designate by clients, 

users or simply citizens. 

Given the relevance of this reality - quality of e-services - the question we posed as a basis for 

this research was "What is the level of quality offered by the e-services in Local Public 

Administration in Portugal?" 

The overall structure of presentation and the dynamics of use offered by the different sites of 

the 18 municipalities which constitute the NUTS II, do not acknowledge relevant differences 

in perceived quality of electronic services provided. It was recognized in this study that the 

criteria "Trust" and "Citizen Support" showed a higher value in the Setúbal Peninsula. 

Resulting of this analysis a new related issue concerns whether it is possible to infer that the 

statistical sub-region of Setúbal’s Peninsula has a closer relationship and cared for with 

residents. 

 

Key-words 

Information system, Information and Communication Technologies, Electronic governance, 

e-Services, Quality management, Quality of service. 
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Capítulo I – Introdução 

1.1.  Enquadramento e motivação 

Ao longo da minha experiência profissional as preocupações com a satisfação das 

necessidades dos cidadãos sempre estiveram presentes, pelo que desenvolver um trabalho que 

permita avaliar a qualidade dos serviços prestados pela Administração Pública, em particular 

a Local, é dar continuidade ao que sempre foram as minhas inquietações.  

De acordo Gouveia e Ranito (2004) vão sendo visíveis as preocupações que as empresas e as 

entidades públicas têm com o tratamento da informação. A informação é, hoje em dia, um dos 

motores da atividade humana. De facto, independentemente da dimensão, natureza ou da 

atividade de qualquer organização a verdade é que esta precisa de informação para poder 

executar e prosseguir a sua missão e cumprir os objetivos a que se propõe. Os sistemas de 

informação baseados em computador proporcionam os meios mais adequados, embora não 

exclusivos, de suporte à tomada de decisão e à ação nas organizações. A utilização de 

sistemas de informação hoje em dia nas organizações permite responder à complexidade das 

suas atividades e dos ecossistemas em que as mesmas se inserem, nomeadamente, a 

coordenação da interação com as pessoas internas e externas, na coordenação de 

solicitações/respostas interiormente e exteriormente, seguindo padrões de qualidade exigidos 

pelo mercado (Gouveia & Ranito, Sistemas de informação de apoio à gestão, 2004).  

O novo paradigma emergente da afirmação da sociedade do conhecimento e da informação 

exige a reconsideração das funções do Estado e a adaptação da Administração Pública às 

novas realidades. Importa ter em conta que, face à rápida desatualização de muito do 

conhecimento técnico adquirido, é hoje em dia fundamental ajudar a criar formas de pensar 

que possibilitem aos indivíduos anteciparem e adaptarem-se às turbulências dos vários 

contextos em que atuam (Alves & Moreira, Cidadania Digital e Democratização Electrónica, 

2004). A gestão das Autarquias está em profunda transformação com se pode verificar pela 

Lei do Orçamento de Estado para 2013, Mapa XIX - Referente às transferências para os 

municípios, e mais recentemente com a proposta de Lei 122/XII que estabelece o Regime de 

Financeiro das Autarquias Locais e da Entidades Intermunicipais. 

No mundo atual, a Administração Autárquica é estimulada pelos progressos já feitos na 

ciência política, nomeadamente, os novos desafios da cidadania participativa, o orçamento 
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participativo em contexto de elevadas contenções orçamentais e nos novos modelos de gestão 

pública. Segundo Bilhim (2004) no livro “A Governação nas Autarquias Locais” o que está 

em causa é a obtenção de um serviço público de qualidade, definido pelos olhos dos 

munícipes, prestado com eficiência, eficácia e economicidade. Aumentar a qualidade e 

reduzir os custos é o segredo destas novas posturas teóricas, que fomentam fortemente os 

processos de inovação tecnológica e social (Bilhim, A governação nas autarquias locais, 2004, 

p. 5). 

Segundo Bilhim (2004) pede-se às Autarquias que prestem um serviço de qualidade a menor 

custo. Esta mudança de postura da Administração Autárquica, de uma cultura de hierarquias e 

de regras rígidas para uma cultura de serviço de qualidade e flexibilidade, exige que sejam 

criadas condições novas de interação entre a tecnologia e as dimensões sociais, económicas e 

culturais, ou seja, numa palavra, exige inovação (Bilhim, A governação nas autarquias locais, 

2004) 

A Administração Pública deverá utilizar as tecnologias, nomeadamente, os sistemas de 

informação, pois são um dos principais instrumentos à disposição dos gestores para alcançar a 

excelência operacional, o desenvolvimento de novos produtos e serviços, melhorando a 

tomada de decisão e obtenção de vantagem competitiva. Os sistemas de informação, são hoje 

essenciais para a realização de negócios/atividades e alcançar objetivos estratégicos (Laudon 

& Laudon, 2012). A Administração Pública em Portugal deverá acompanhar de perto os casos 

de sucesso e os de insucesso nacionais e internacionais, aprender com os erros cometidos e 

realizar intercâmbio de experiências para atingir os objetivos reduzindo possíveis 

desperdícios. 

 

1.2.  Questões de investigação 

O trabalho que desenvolvemos foi estimulado pelo artigo “A Mutiple-Item Scale for Assessing 

E-Government Services Quality” de Papadomichelaki e Mentzas (2009) 

Para desenvolver este trabalho identificámos uma pergunta de partida e um conjunto de 

questões subsequentes, a saber, 

Qual o nível de qualidade oferecido pelos e-services na Administração Pública Local em 

Portugal?  
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 1 – Quais os critérios mais usuais de avaliação da qualidade das interações 
eletrónicas? 

 2 - Quais as interações eletrónicas/ e-services da Administração Local? 

 3- Qual a qualidade percebida dos sítios selecionados? 

 

1.3.  Metodologia de investigação 

A metodologia de investigação foi iniciada a partir do desenvolvimento de cinco grandes 

pilares:  

• Primeiro Pilar – O que investigar? 

O primeiro pilar, o que investigar, tem por objetivo delimitar e situar a investigação. As 

questões que nos ajudaram a organizar as ideias e a traçar o rumo da investigação foram: 

 O quê? – Os e-services; 

 Onde? – Na Administração Local, mais propriamente, na Nomenclatura das Unidades 

Territoriais para Fins Estatísticos II (NUTS II); 

Quem? – Os 18 municípios que constituem a NUTS II; 

Quando? – De fevereiro de 2012 a janeiro de 2013. 

Com a resposta a estas questões iniciámos a nossa investigação. 

Como já referimos investigação teve como suporte o artigo “A Mutiple-Item Scale for 

Assessing E-Government Services Quality” de Papadomichelaki e Mentzas (2009), que nos 

conduziu para a problemática da qualidade dos e-services e para a importância de avaliar os 

sítios dos municípios na perspetiva dos seus utilizadores, tendo por base a aplicação de seis 

critérios identificados no quadro 1. 
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Quadro 1 - Identificação dos critérios em estudo (Papadomichelaki & Mentzas, A Mutiple-Item Scale for Assessing E-
Government Services Quality, 2009) 

Critério (Ci) Designação 

C1 Facilidade de utilização 

C2 Confiança 

C3 Funcionalidade e interação 

C4 Fiabilidade 

C5 Conteúdo e apresentação da informação 

C6 Suporte ao cidadão (interatividade) 

 

• Segundo Pilar – Onde encontrar a informação? 

Aqui relevam as fontes da informação para a nossa análise. Identificámos como unidade de 

observação e análise o sítio de cada um dos 18 municípios que constituem a NUTS II.  

• Terceiro Pilar – Qual o modelo de análise? 

O terceiro pilar, diz respeito ao modelo de análise que estudámos e foi construído com base 

nas sugestões do artigo A Mutiple-Item Scale for Assessing E-Government Services Quality” 

de Papadomichelaki e Mentzas (Papadomichelaki & Mentzas, A Mutiple-Item Scale for 

Assessing E-Government Services Quality, 2009). Através da pesquisa bibliográfica e da 

análise documental reconhecemos mais dois documentos relevantes para a nossa investigação: 

1 – “Classification and synthesis of quality approaches in e-government services” (Christos 

Halaris; Babis Magoutas; Xenia Papadomichelaki; and Gregoris Mentzas, 2007); 

2 - O Ranking Gávea / Inter.face 2002 desenvolvido pelo Departamento de Sistemas de 

Informação da Universidade do Minho. 

Ao longo desta tese referiremos outros textos que consultámos na fase de pesquisa 

bibliográfica e documental. Nesta fase para nos familiarizarmos com os requisitos de             

e-services explorámos serviços de e-commerce, analisando alguns sítios relevantes de compra 

e venda de bens através da internet. Assim, o modelo de análise desenvolvido teve como 
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referência os autores acima referidos e a avaliação dos resultados obtidos foi realizada através 

de várias folhas de cálculo programadas utilizando o programa informático Excel. 

• Quarto Pilar – Que amostra e respondentes? 

O quarto pilar diz respeito à amostra a observar e aos respondentes do questionário. A 

amostra observada foi constituída pelos 18 sítios das 18 câmaras que constituem a NUTS II. 

Os respondentes ao inquérito sobre a avaliação da qualidade destes sítios foram indivíduos de 

ambos os sexos com idades compreendidas entre os 24 e os 65 anos e com um nível de 

escolaridade que variou entre o 12.º ano e a pós-graduação pré-Bolonha. Todos os inquiridos 

têm conhecimentos na área das tecnologias de informação e comunicação. A amostra de 

respondentes foi obtida por conveniência entre colegas da atividade profissional, mestrado e 

colegas de colegas. No prazo estipulado para este estudo foi a amostra possível com 11 

elementos. 

• Quinto Pilar – Qual o desenho de questionário mais apropriado? 

O quinto pilar, o desenho do inquérito, foi elaborado tendo por base os 6 critérios 

identificados e referidos anteriormente. 

No quadro 2 apresentamos para cada um dos critérios de análise referidos no quadro 1 a sua 

decomposição em subcritérios. Estes critérios e subcritérios foram obtidos no artigo “A 

Mutiple-Item Scale for Assessing E-Government Services Quality” de (Papadomichelaki & 

Mentzas, A Mutiple-Item Scale for Assessing E-Government Services Quality, 2009). 
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Quadro 2 - Identificação dos subcritérios que compõe cada um dos critérios em análise (Papadomichelaki & Mentzas, A 
Mutiple-Item Scale for Assessing E-Government Services Quality, 2009) 

C1 - Facilidade de utilização 

Sc1.1 - Mapa do sítio 

Sc1.2 - Funções de pesquisa personalizadas 

Sc1.3 - Estabelecer ligações com motores de busca 

Sc1.4 - URL (endereço eletrónico) fácil de lembrar 

Sc1.5 - Informação personalizada 

Sc1.6 - Capacidade de fazer personalizações 

C2 - Confiança 

Sc2.1 - Arquivo seguro de dados pessoais 

Sc2.2 - Rejeição da autenticação das partes envolvidas 

Sc2.3 - Procedimento para adquirir/obter utilizador e palavra-chave 

Sc2.3 - Transação correta, encriptação de mensagens 

Sc2.4 - Assinaturas digitais, controlo de acessos 

C3 - Funcionalidade do ambiente interativo 

Sc3.1 - Existência de ajudas on-line (formulários) 

Sc3.2 - Reutilização da informação do cidadão para futura 
interação 

Sc3.3 - Formulários com cálculos automáticos 

Sc3.4 - Formatos de resposta adequados 

C4 - Fiabilidade 

Sc4.1 - Exatidão na execução dos serviços solicitados 

Sc4.2 - Prestação de serviços “in time” (a tempo/na hora) 

Sc4.3 - Acessibilidade ao sítio 

Sc4.4 - Compatibilidade com os diferentes navegadores (browsers) 

Sc4.5 - Velocidade de carregamento/ transação 

C5 - Conteúdo e apresentação da informação 

Sc5.1 - Apresentação do organismo 

Sc5.2 - Coerência dos dados 

Sc5.3 - Precisão e consistência dos dados 

Sc5.4 - Relevância dos dados 

Sc5.6 - Informação atualizada 

Sc5.7 - Ligações 

Sc5.8 - Facilidade de compreensão/interpretação dos dados 

Sc5.9 - Cores, gráficos, animações 

Sc5.10 - Tamanho da página web 

C6 – Suporte ao cidadão (interatividade) 

Sc 6.1 – Guias amigos do utilizador/guias fáceis de consultar pelos 
utilizadores 

Sc6.2 – Novidades 

Sc6.3 – Páginas de ajuda, perguntas frequentes 

Sc6.4 – Ferramentas/ facilidade em fazer o seguimento / acompanhamento de 
transação 

Sc6.5 – Existência de informação com contactos 

Sc6.6 – Resolução de problemas 

Sc6.7 – Resposta pronta/rápida aos inquéritos dos clientes 

Sc6.8 – Preenchimento e entrega de documentos on-line  

Sc6.9 – Conhecimento e delicadeza dos funcionários 

Sc6.10 – Funcionários que transmitem confiança e segurança 

Sc6.11 – Pagamentos on-line 

Sc6.12 – Segurança nos pagamentos on-line 
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A cada subcritério estão associados uma ou varias funcionalidades dos sítios. Para avaliar 

cada um destes subcritérios utilizámos uma medida relacionada com a sua presença ou 

ausência. Para a presença atribuímos o valor 1 e para a ausência atribuímos o valor 0. 

• Sexto Pilar – Quais os resultados? 

O sexto e último pilar corresponde à observação, tratamento e análise dos resultados. A 

análise dos resultados decorreu da observação de cada um dos respondentes aos sítios dos 18 

municípios que compõe a NUTS II. Os resultados foram recolhidos e tratados 

informaticamente com recurso ao programa Excel. 

 

1.4.  Estrutura do documento  

Este documento é constituído por seis Capítulos, sendo o sexto e último capítulo a 

bibliografia. 

O Capítulo I contém os seguintes ítems: Enquadramento e Motivação, Questões de 

Investigação, Metodologia de Investigação e Estrutura do Documento.  

No Capítulo II são apresentados os conceitos que estão na base da investigação. Partimos dos 

últimos modelos da New Public Management (NPM) até à qualidade aplicada aos e-services 

na governação eletrónica (e-gov). Apresentamos igualmente uma pequena evolução dos 

sistemas de informação (SI) / tecnologias de informação e comunicação (TIC) e ainda alguns 

modelos de evolução da governação eletrónica.   

No Capítulo III é apresentada em detalhe a metodologia de investigação usada. Neste capítulo 

abordamos diversos passos da investigação como: metodologia de investigação; o que 

investigar; onde encontrar a informação; o modelo de análise construído; o processo de 

amostragem e identificação de respondentes; o desenho do questionário; e por fim a colheita e 

tratamento de resultados. 

No Capítulo IV é feita a análise e discussão dos resultados. 

No Capítulo V, são apresentadas as conclusões que sumarizam os principais resultados da 

investigação, a resposta às questões e subquestões da investigação. São ainda feitas 

recomendações e sugestões para investigações futuras. 



Qual o nível de qualidade oferecido pelos e-services na Administração Pública Local em Portugal?   

8 

Capítulo II – Conceitos  

2.1.  Modelos de Administração Pública / New Public Management 

De acordo com Bilhim (2000) a Ciência da Administração tem duas origens e apresenta dois 

tipos de investigação diferentes. A Ciência da Administração Pública desenvolvida na Europa 

foi concebida como instrumento de ação do Estado, levando à construção do «Estado de 

Nação», ao passo que nos Estados Unidos surge mais tarde e interessa-se pela organização e 

passa as fronteiras entre o público e o privado, dando origem ao conceito de «sociedade 

industrial» (Bilhim, Ciência da Administração, 2000, p. 41). 

Carvalho (2008) refere que a Ciência da Administração Pública estuda os fenómenos 

relacionados direta ou indiretamente com o setor público procurando descrevê-los, explica-los 

e manipulá-los, com o intuito de melhorar a performance das organizações e aumentar os seus 

efeitos positivos na comunidade (Carvalho E. R., 2008). 

Ainda, segundo Bilhim (2000) nos anos 70 destacam-se na Ciência da Administração três 

conceções diferentes: 

a) Conceção jurídica que é marcada pelo objetivo de conhecer as estruturas funcionais da 

administração pública, a partir da pesquisa documental; 

b) Conceção gestionária é voltada para a investigação e implementação de técnicas de 

gestão mais eficazes, que não se limita à administração pública e não vê razões para a 

existência de fronteiras entre o setor público e o privado; 

c) Conceção sociológica que se dedica à investigar o fenómeno administrativo, com 

recurso às técnicas específicas da sociologia, em particular o inquérito sociológico  

(Bilhim, Ciência da Administração, 2000, p. 41). 

Desde o final dos anos 70 que temos vindo a assistir a uma mudança de atitude da public 

administration para a public management, estas diferem na procura e adoção de modelos de 

gestão alternativos aos tradicionais, com origem no setor empresarial  (Bilhim, Ciência da 

Administração, 2000, p. 41). 

 Segundo Bilhim (2009) no livro “Gestão Estratégica de Recursos Humanos” existem três 

modelos ou tipos de administração pública: 
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1. Tradicional  

Este modelo é caracterizado pelo Estado empreendedor. O modelo Tradicional também 

conhecido como o da velha administração pública é centrado na construção institucional de 

uma administração pública distante da política, onde as leis e os procedimentos 

administrativos prevalecem face aos valores, impera o “homem administrativo” (Bilhim, 

Gestão Estratégica de Recursos Humanos, 2009, pp. 114,115).    

Segundo Rocha (2011) os fundamentos teóricos desta teoria administrativa devem-se a 

Wilson com a dicotomia entre política e administração. O modelo burocrático está associado a 

Max Weber e a organização do trabalho é herdeira da conceção científica de Frederick Talor 

(Rocha, 2011). 

2. Liberal 

O modelo Liberal carateriza-se pelo Estado franqueador. Este modelo é centrado numa 

administração pública mínima e submetida a um rigoroso controlo político e de mercado, 

onde a política e o mercado prevalecem ao Estado e às organizações públicas, predomina o 

“homem económico”  (Bilhim, Gestão Estratégica de Recursos Humanos, 2009, pp. 114,115). 

3. O novo serviço público 

O Estado no modelo “o novo serviço público” é parceiro, pois procura integrar os aspetos 

positivos dos dois modelos anteriores. Assim, caracteriza-se por centrar a gestão nas parcerias 

entre público, privado e o terceiro setor e apelar ao envolvimento dos funcionários, através da 

mística do serviço público. Neste modelo é defendida uma liderança organizacional 

participada, interna e externamente, prevalecendo a racionalidade estratégica e política  

(Bilhim, Gestão Estratégica de Recursos Humanos, 2009, pp. 114,115). 

Os modelos de Estado, tem vindo acompanhar as diversas fases pelas quais a Europa e os 

Estados Unidos têm passado, e como tal o Estado tem sofrido alterações e modificações na 

tentativa de acompanhar as alterações a que as sociedades têm estado sujeitas pelos mais 

diversos fatores que vão desde as crises económicas, as guerras e a revolução industrial.  

Segundo Monteiro (2011) existem cinco modelos de Estados que se estendem ao longo dos 

anos e que se passam a enunciar: 
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1) Estado Liberal … até 1880 

Num Estado Liberal o papel do Estado é reduzido ao mínimo indispensável ao funcionamento 

do sistema político e à defesa dos direitos individuais do cidadão. Um Estado Liberal 

carateriza-se por ter uma intervenção mínima na economia e na sociedade em geral ficando 

apenas a seu cargo missões de propriedade, liberdade e segurança (o “poder de polícia”) 

(Monteiro, 2010).  

Segundo Silvestre (2011) o Estado Liberal põe fim às medidas protecionistas e dos 

monopólios, porque entende-se que o mercado se autorregula através da sua mão invisível. 

Esta autorregulação resultava da livre concorrência e da competição entre produtores, o que 

permitiria a adequação entre a oferta e a procura de bens e serviços nos mercados (Silvestre, 

2010, p. 66). 

2) Estado Providência – de 1880 até 1929 

Este novo modelo de Estado vai surgindo progressivamente sobre o modelo anterior, estado 

liberal clássico ou tradicional e também designado por liberalismo laissez-faire, com o 

estabelecimento das primeiras medidas sociais, de carácter assistencial - residual orientado 

por ideologias humanitárias e de progresso social (Monteiro, 2010). 

3) Estado Providência – de 1929 a 1945 

O Estado Providência é um modelo de Estado com maior intervenção na economia e na 

sociedade – a dinâmica de todas estas frentes em simultâneo com um enfoque muito dirigido 

para o bem-estar da sociedade, que já era preocupação anterior, mas de forma mais casual, 

consolida o modelo de Estado de bem-estar social ou Estado Providência ou Welfare State. O 

Estado Providência é caraterizado como sendo um fenómeno geral da modernização, como 

um produto, por um lado, da crescente diferenciação, desenvolvimento e extensão das 

sociedades e, por outro lado, como um processo de mobilização social e política (Monteiro, 

2010).   

De acordo com Silvestre (2011) este tipo de Estado carateriza-se pela ação ativa na direção da 

economia, com o intuito de delinear a alocação de recursos, a transferência de pagamentos e 

as políticas que promovam o pleno emprego (Silvestre, 2010, p. 67). 
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4) Estado Providência – de 1945 a … 1980 

Durante este período, após a 2ª guerra mundial, considerado como o período de consolidação 

estrutural do Estado Providência, o papel intervencionista do estado na vida social, económica 

e política foi aumentando atingindo grandes dimensões tendo-se constituído extensos setores 

públicos empresariais e levado a efeito nacionalizações (Monteiro, 2010). 

5) Estado Providência – a partir de 1980 … ou Estado Managerial ou Gestionário 

… até … 

A partir do fim dos anos 70 e início da década de 80 o movimento que se gerou no sentido da 

compressão do papel do estado teve por base problemas sérios com que os Estados 

Providência se confrontaram e que Bilhim (Bilhim, Gestão Estratégica de Recursos Humanos, 

2009, p. 63), enquadra em quatro grupos:  

a) As empresas públicas apresentavam-se muito ineficientes, a gestão destas 

organizações sujeitavam os objetivos económicos, financeiros e comerciais aos 

objetivos de carácter social e político; entre estes a contratação de empréstimos, a 

redução de tarifas e preços, e a manutenção de emprego; 

b) Os orçamentos públicos apresentam-se altamente deficitários. Havia necessidade de 

diminuir o desequilíbrio das contas públicas. Com a venda de património e de capital 

tendia-se a aliviar esse desequilíbrio;  

c) A redução do peso político dos sindicatos e das clientelas político-partidárias; 

d) E ainda, a ideia de promover vantagens sociais - adequadas àquela fase do capitalismo 

tal como o acesso dos trabalhadores e outros atores à propriedade direta do capital na 

privatização das empresas. 

De acordo com Monteiro (2011) esta realidade conduziu a um novo modelo de Estado de 

formato tipo mais Managerial, mais Gestionário, revivendo novas orientações Liberais 

(Monteiro, 2010).   

Para Carvalho (2008) é nos anos oitenta que a reforma administrativa se tornou um issue 

obrigatório na agenda governamental, assumindo contornos de uma pretensa uniformidade a 

que se deu o nome de New Public Management (NPM) (Carvalho E. R., 2008). 
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Segundo Rocha (2011) o conceito do «NPM» surgiu em meados da década de oitenta e não 

significa o aparecimento de ideias novas, mas sim a tentativa de substituir a gestão pública 

tradicional por processos e técnicas de gestão empresarial (Rocha, 2011).  

De acordo com Carvalho (2008) a crise económica e impossibilidade de arrecadar mais 

receita através do aumento de impostos provocou uma mudança de paradigma, isto é, a 

passagem de uma Administração Pública assente num modelo burocrático para uma 

Administração Pública reinventada, passou-se a olhar para a despesa e a entender-se que era 

ali que residia o problema. Esta Administração Pública toma consciência que cresceu em 

demasia, estava fora de controlo e representava uma fonte de desperdícios de recursos 

preciosos (Carvalho E. R., 2008).  

Segundo Bilhim (2000) a NPM assume com importante a importação de quatro conceitos e 

técnicas do setor privado para o setor público, sendo estes: 

1) A gestão é superior à administração; 

2) A gestão do setor privado é superior à administração no setor público; 

3) A boa gestão é uma solução eficaz para uma vasta variedade de problemas 

económicos e sociais; 

4) A gestão consiste num corpo distinto de conhecimentos universalmente aplicáveis 

(Bilhim J. , Ciência da Administração, 2000). 

O aparelho administrativo do Estado foi encarado como um entrave ao crescimento 

económico, nos moldes em que estava organizado, e procurou-se alterá-lo, encetando políticas 

de inovação administrativa inspiradas no setor privado (Carvalho E. R., 2008). Assim a 

administração empresarial assume-se fomentando a ideia que tudo quanto é público é 

insuficiente pelo que se pretende substituir a gestão pública tradicional pela gestão de 

empresas privadas. Esta conclusão prossupõe a separação entre o público e o privado, o que 

não é falso, já que tal separação não existe (Rocha, 2011).  

Os elementos-chave da NPM são sete e encontram-se enunciados no seguinte quadro. 
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Quadro 3 - Componentes Doutrinais da New Public Management (Rocha, 2011, p. 54) 

Doutrina Significado Justificação Típica 

Profissionalização da gestão nas 

organizações públicas 

Gestores bem visíveis no topo das 

organizações, com liberdade de 

gerir e com poder discricionário. 

A responsabilidade requer concentração 

de autoridade e não difusão do poder. 

Standards explícitos e medidas de 

performance 

Objetivos bem definidos e 

mensuráveis como indicadores de 

sucesso. 

Responsabilidade significa objetivos 

claramente definidos; 

Eficiência necessita de atenção aos 

objetivos. 

Ênfase no controlo de outputs 

Alocação de recursos e 

recompensas com ligação à 

performance. 

Necessidade de insistir nos resultados e 

não nos processos. 

Viragem no sentido de desagregação das 

unidades do setor público 

Divisão do setor público em 

unidades corporizadas, organizadas 

por produtos, com orçamentos 

próprios e com negociação com 

cada uma delas. 

Tornar as unidades capazes de serem 

geridas; 

Separar provisão de produção, usando 

contratos e franchises dentro e fora do 

setor público. 

Insuflar competição no setor público 
Mudança no sentido de contratos a 

prazo. 

A competição é a chave para baixar 

custos e melhorar standards.  

Insistência em estilos de gestão e 

práticas de gestão privada 

Mudança dum estilo de serviço 

público militar para o mais flexível, 

quanto aos salários e duração dos 

contratos. 

Necessidade de introduzir instrumentos 

de gestão empresarial no setor público e 

fazer mais com menos. 

Insistência na parcimónia e disciplina no 

uso de recursos 

Cortar custos, aumentar a disciplina 

de trabalho. 

Necessidade de verificar a procura de 

recursos do setor público e fazer mais 

com menos. 

 

O managerialismo e a sua aplicação no domínio público são alvo de críticas pois existe a 

possibilidade de se aceitar a universalidade da gestão e a aplicação dos seus conceitos e 

técnicas independentemente do contexto considerado sendo este público, privado ou 

voluntário. Para Bilhim (2000) existem fatores de diferenciação entre os setores públicos e o 
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privado que são incontornáveis e que irão condicionar, se não desvirtuar a aplicação de 

conceitos e técnicas vindas do setor privado no setor público. Os fatores em causa são: 

1) A responsabilidade perante os representantes eleitos; 

2) Os múltiplos e conflituosos objetivos e prioridades; 

3) A ausência ou raridade de organizações em competição; 

4) A relação entre a oferta e o rendimento; 

5) Processos orientados para o cliente ou cidadão; 

6) A gestão do pessoal; 

7) O enquadramento legal (Bilhim J. , Ciência da Administração, 2000, p. 47). 

Em síntese e de acordo com Rocha (2011) da análise dos pressupostos teóricos e da sua 

prática conclui-se que a NPM se carateriza pela: 

• Gestão profissional, não no sentido de gestão dos profissionais, mas na 

profissionalização da gestão; 

• Explicitação das medidas de performance; 

• Ênfase nos resultados; 

• Fragmentação das grandes unidades administrativas; 

• Competição entre agências; 

• Adoção de estilos de gestão empresarial; 

• Insistência em fazer mais com menos dinheiro (Rocha, 2011). 

No início do século vinte e um, há um sentimento entre os cidadãos que o "managerialismo" 

aumentou a distância entre o governo cidadão em vez de aproximá-los, bem como 

insatisfação do cidadão ou o desinteresse, o que se reflete especialmente, através da perceção 

de que os serviços públicos estão a falhar e são de má qualidade. A procura por novos estilos 

de governação por meio do envolvimento dos cidadãos é visto como sendo uma forma de 

mudar tal sentimento, melhorando a confiança dos cidadãos nos governos (Torres, Pina, & 

Royo, 2005).  
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Ao incrementar um modelo gestionário da Administração Pública, através da procura da 

qualidade, da eficácia e da eficiência nos serviços públicos, da utilização das tecnologias de 

informação e comunicação enquanto instrumentos com potencial para a redefinição de 

processos e para uma maior aproximação da Administração aos cidadãos serão reforçados os 

valores essenciais a um Estado democrático como a accountability e a transparência 

(Carvalho E. R., 2008). 

 

2.2.  Evolução dos Sistemas de Informação até à Governação Eletrónica  

- A computação e a informação 

A computação em organizações governamentais de forma mais generalizada remonta à 

década de 1970 onde por iniciativa do Governo dos Estados Unidos vemos a sua aplicação na 

procura de uma gestão criteriosa, eficiente e eficaz de toda a Informação Federal e também de 

toda a tecnologia de suporte correspondente (APDSI, Luis Borges Gouveia , 2009, p. 65).   

Mas o que é a informação? Galliers em 1987 define Informação como sendo uma coleção de 

dados que, quando apresentada de determinada forma e em determinado momento, melhora o 

conhecimento do indivíduo que a recebe, de modo a que este indivíduo se torne mais capaz de 

realizar a ação ou decisão a que se propõe (Gouveia & Ranito, Sistemas de informação de 

apoio à gestão, 2004, p. 10). 

O computador é uma das tecnologias mais populares e eficazes que o indivíduo tem ao seu 

dispor para lidar com a informação. Verifica-se que o computador também assumiu uma 

relação de mediação entre indivíduos para a troca e uso de informação, este introduz um novo 

elemento na relação crítica do indivíduo com a informação. Constitui-se assim como um 

dispositivo de mediação de comunicação à qual o indivíduo recorre para lidar com a 

informação quer para seu próprio uso, quer para interagir com outros indivíduos (Gouveia & 

Ranito, Sistemas de informação de apoio à gestão, 2004, p. 9). 

Apesar de tudo, não é a tecnologia o elemento crucial, mas sim o que esta pode potenciar nas 

relações entre indivíduos e indivíduos e as organizações (APDSI, Modelos de Governação na 

Sociedade da Informação e do Conhecimento, 2009, p. 9). 
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Ilustração 1 - Relação entre o indivíduo, a informação e o computador (Gouveia & Ranito, Sistemas de informação de apoio à 
gestão, 2004). 

 

Informação 

 

Ser humano                     Computador 

As interações e transações feitas num contexto computacional /tecnológico têm custos 

menores que essas mesmas tramitações feitas em papel recorrendo a modelos tradicionais. O 

poder do digital impõe-se por si. A informação que serve a mediação da atividade humana por 

via das tecnologias é cada vez mais de base digital. A possibilidade de codificar dados e 

informação numa base comum, torna os computadores um objeto central da atividade humana 

(APDSI, Luis Borges Gouveia , 2009, p. 6).  

Segundo Gouveia e Ranito (2004) os computadores não são um fim em si, mas um meio de 

auxiliar o processo de decisão e da realização da ação, com maior eficiência e com eficácia. 

Desta forma, o suporte ao fluxo de informação proporciona um maior ou menor esforço, uma 

maior ou menor eficiência e, por isso mesmo, tem impacto na eficácia e no desempenho da 

organização (Gouveia & Ranito, Sistemas de informação de apoio à gestão, 2004, p. 23). 

Segundo Gouveia (2004) os sistemas de informação constituem-se como a infraestrutura que 

no âmbito das organizações suporta o fluxo de informação entre os profissionais com 

diferentes funções e responsabilidades e, destes, com o exterior dessa organização. O sistema 

de informação, constituído com base nas próprias pessoas, na forma como se organizam e no 

suporte possibilitado pelas tecnologias de informação e comunicação, assegura a satisfação 

das necessidades de informação e auxilia de modo a garantir a independência da própria 

organização, face ao histórico da sua atividade, resultado do desempenho dos seus recursos 

humanos (Gouveia L. B., Local E-Government - A governação digital na autarquia, 2004, p. 

13). 

Gouveia em 2004 define Sistema de Informação como sendo um sistema de comunicação 

entre pessoas. Conjunto de componentes inter-relacionados que trabalham em conjunto para 

recolher, processar, armazenar e distribuir informação para suporte na tomada de decisão, 

coordenação, controlo, análise e visualização na organização (Gouveia L. B., Local E-

Government - A governação digital na autarquia, 2004, p. 13). 
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Em 2004 Gouveia e Ranito referem ainda que, um sistema de informação tem por objetivo 

orientar a tomada de decisão ao nível estratégico, tático e operacional (os três níveis de 

responsabilidade) assegurando características que garantem a qualidade de dados e 

informação e possibilitando a obtenção de nova informação (capturando ou recebendo a 

comunicação do input), com custos adequados para a organização (Gouveia & Ranito, 

Sistemas de informação de apoio à gestão, 2004, p. 24). 

Ilustração 2 - A interdependência entre organizações e sistemas de informação, (fonte: adaptado de Laudon & Laudon, 
(2012)) 

 

 

Os sistemas de informação (na sua operacionalização de tecnologia, organização e recursos 

humanos), criam novas oportunidades de repensar o uso de recursos disponível em prol de 

novos produtos e serviços, novos incrementos de valor acrescentado, como forma de 

promover incrementos de valor acrescentado, da qualidade, ou de produtividade nos processos 

da organização (APDSI, Luis Borges Gouveia , 2009, p. 6) 

Segundo Laudon & Laudon (2012) os Sistemas de Informação são um dos principais 

instrumentos à disposição dos gestores para alcançar a excelência operacional, o 

desenvolvimento de novos produtos e serviços, melhorando a tomada de decisão, e alcançar 

vantagem competitivas (Laudon & Laudon, 2012).  
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- A Sociedade da Informação e as Tecnologias de Informação e Comunicação 

Segundo Gouveia (2009) no estudo realizado para a APDSI “ Modelos de Governação da 

Sociedade de Informação e do Conhecimento” o conceito de Sociedade da Informação (SI) 

surgiu dos trabalhos de Alain Touraine (1971) e Daniel Bell (1973) sobre as influências dos 

avanços tecnológicos nas relações de poder, identificando a informação como ponto central da 

sociedade contemporânea. A importância do conhecimento e dos indivíduos como motores do 

desenvolvimento e produção de informação e como realizadores da ação leva a que surjam as 

designações de sociedade do conhecimento ou sociedade da informação e do conhecimento. 

Assim, a Sociedade da Informação enquanto conceito, é utilizado para descrever uma 

sociedade e uma economia que faz o melhor uso possível das Tecnologias de Informação e 

Comunicação no sentido de lidar com a informação, e que toma esta como elemento central 

de toda a atividade humana (APDSI, Luis Borges Gouveia , 2009).  

De acordo, com o Livre Verde da Sociedade de Informação editado pela Unidade de Missão 

da Sociedade da Informação, em Portugal, em inícios de 1997, a Sociedade da Informação é 

uma sociedade para todos, onde as tecnologias da informação influenciam os mais variados 

domínios da vida em sociedade. As suas aplicações percorrem o espectro dos grupos sociais. 

É aí referido que há barreiras a transpor, oportunidades a explorar e benefícios a colher e que, 

o caráter democrático da sociedade da informação deve ser reforçado. Por isso, não é legítimo 

abandonar os mais desprotegidos e deixar criar uma classe de info-excluídos. É 

imprescindível promover acesso universal à info-alfabetização e à info-competência (Missão 

para a Sociedade de Informação, 1997). 

Segundo Gouveia em 2004 no Livro “Local E-government - A governação digital na 

Autarquia”, as redes baseadas nas comunidades locais, consideradas como um dos elementos 

agregadores da Sociedade da Informação, têm três caraterísticas gerais comuns, embora 

possuem diferentes motivações para a sua formação e o seu desenvolvimento, a saber, 

1. Facultam a informação das autoridades locais, bem como de associações cívicas e 

assumem-se como sofisticados sistemas de informação do dia a dia da cidade;  

2. Facilitam e organizam a interação eletrónica e a troca de informação entre os 

elementos da comunidade;  
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3. Possibilitam a integração de sistemas de base eletrónica de empresas e pessoas que, noutros 

contextos, dificilmente poderiam aderir a sistemas deste tipo (Gouveia L. B., Local E-

Government - A governação digital na autarquia, 2004, p. 20).  

Gouveia e Gaio defendem em 2009, que a Sociedade da Informação se trata de uma sociedade 

que recorre predominantemente às Tecnologias da Informação e Comunicação para a troca de 

Informação em formato digital, suportando a interação entre indivíduos e entre estes e 

instituições, recorrendo a práticas e métodos em construção permanente – colocando o digital 

e a mudança como elementos centrais, desta transformação (APDSI, Luis Borges Gouveia , 

2009, p. 9). 

Por seu lado as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) constituem um conjunto de 

tecnologias associadas ao digital que permitem o armazenamento, o tratamento e a 

comunicação de informação, assim como permitem a sua conversão para efeitos de 

entendimento humano. Além dos tradicionais computadores e redes de comunicação de dados, 

fazem parte deste grupo a Internet, os telemóveis e os novos media que recorrem ao digital 

(Gouveia L. B., Local E-Government - A governação digital na autarquia, 2004, p. 12). 

De acordo com Alves e Moreira (2004) o aparecimento e a generalização das TIC fazem com 

que os governos de todo o mundo estejam atualmente confrontados com um conjunto de 

oportunidades e desafios. Para responder aos desafios e tirar partido das oportunidades que se 

colocam é essencial uma adaptação da Administração Pública que seja simultaneamente 

profunda e flexível (Alves & Moreira, Cidadania Digital e Democratização Eletrónica, 2004, 

p. 8).  

Segundo as Conclusões do Conselho Europeu de 12.12.2008, “As TIC fornecem 

infraestruturas e ferramentas essenciais para a criação, a partilha e a difusão conhecimento. 

Reforçam a capacidade de inovação de todos os setores e, contribuem, para mais de 40% do 

crescimento geral de produtividade” (Monteiro, 2010). 

Numa perspetiva de Sociedade de Informação e Governação Digital (eGov), a Gestão da 

Informação é da maior importância para integrar esforços que geralmente são pensados 

isoladamente, sem o enquadramento que lhes permita coordenar, gerir e antecipar a 

complexidade do relacionamento entre as diversas entidades envolvidas, sejam elas 

individuais ou coletivas.  
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Por sua vez a Gestão da Informação está relacionada com os esforços organizacionais 

relacionados com o valor, o custo, a qualidade, a utilização, a origem, a segurança, a 

propriedade, a distribuição, a fiabilidade, a adequação, e a pertinência da Informação como 

suporte da missão e dos objetivos das organizações (Gouveia F. R., 2003). 

Numa Sociedade que cada vez mais privilegia a informação como um dos seus ativos mais 

relevantes, a necessidade de existir numa organização a infraestrutura adequada para a sua 

recolha, armazenamento, processamento, representação e distribuição faz com que uma 

parcela apreciável do esforço da organização seja tomada por estas preocupações. Qualquer 

organização moderna recorre às TIC como forma de garantir a função dos sistemas de 

informação enquanto infraestrutura de suporte ao fluxo de informação e decisões na 

organização (Gouveia & Ranito, Sistemas de informação de apoio à gestão, 2004).  

Em 2005 Pina e Royo salientam que os governos em todo o mundo reconhecem as TIC como 

uma ferramenta poderosa para melhorar o envolvimento do cidadão na elaboração de políticas 

públicas e como uma forma de aumentar a confiança dos cidadãos no governos. No entanto, 

existe pouca preocupação com a e-democracia. As TIC em entidades públicas vão muitas 

vezes simplesmente melhorar a sua eficiência, sem levar a significativas mudanças 

organizacionais. Em vez de mudar a natureza das organizações, as TIC são usadas para 

melhorar a imagem dos governos como uma forma de reforçar as tendências atuais das 

organizações. O setor público não tem os mesmos incentivos para a adoção de TIC como o 

setor privado. No setor privado as TIC trouxeram aumentos na produtividade. O setor público 

não pode utilizar as TIC para substituir as pessoas (trabalhadores), porque uma parcela da 

população não tem acesso à internet. Assim, o fornecimento de recursos adicionais para o 

desenvolvimento do governo eletrônico e de projetos de governação eletrónica são 

necessários (Torres, Pina, & Royo, 2005).  

A Administração Pública e a Administração Pública Local têm um papel relevante na 

difusão, na habituação e no fomento de práticas baseadas no uso da informação em 

formato digital.  
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- O governo eletrónico 

O termo e-Government (e-Gov), Governo Eletrônico ou Governação Eletrônica surgiu no 

final de 1990 num contexto de partilha de experiências para enfrentar os novos desafios que 

surgiam da internet. O termo e-commerce (fazer compras na internet) e o termo e-Government 

nasceram fora da Internet. Estes termos surgem para focarem a comunicação no uso direto da 

internet e nas suas possibilidades pelo cliente ou pelo cidadão, não se limitando, no entanto, a 

este uso, mas também focando a transformação possível do papel do governo através do 

impacto organizacional nas estruturas e na ação da própria governação (Grönlund & Horan, 

2005).  

A União Europeia define e-government como “the  use  of  Information  and Communication   

Technologies   (ICTs)   in   public   administrations   combined   with organisational  change  

and  new  skills  in  order  to  improve  public  services  and democratic processes and 

strengthen support to public policies” (Torres, Pina, & Royo, 2005). 

Estamos a incluir nesta definição todo um conjunto de soluções de cariz físico e lógico que 

fazem parte do domínio dos Sistemas de Informação (SI) e das TIC. Estas soluções – redes, 

ferramentas, produtos e serviços – correm em contextos aplicacionais que fazem uso da 

Internet, mas que a ultrapassam largamente; por isso, de forma ainda mais sintética, podemos 

dizer que o eGovernment (e-Gov) diz respeito a Transações Eletrónicas na área da 

Administração Pública (Monteiro, 2010).   

Ao longo dos últimos anos, e-Gov deu origem a várias conferências com conteúdos científicos 

cada vez maiores e relevantes. A dimensão do e-GOV é tal que surge constantemente a 

necessidade de ser explicado e discutido. O que é o e-Gov? Que pesquisas sobre o e-Gov? O 

que significa para a área de Sistemas de Informação? (Grönlund & Horan, 2005). 

O conceito de e-Government engloba o recurso a novas formas de fazer o que o poder central e 

a Administração Pública produzem, mas adotando práticas de base digital que permitam 

ganhos substanciais em termos de eficiência, acesso à informação, tempos de resposta e 

proximidade ao cidadão (Gouveia L. B., Local E-Government - A governação digital na 

autarquia, 2004, p. 20).  

Assim as TIC são usadas no interior da Administração Pública enquanto o e-Gov está mais 

dirigido para uso externo, para os cidadãos (Grönlund & Horan, 2005), as características mais 

relevantes eram  



Qual o nível de qualidade oferecido pelos e-services na Administração Pública Local em Portugal?   

22 

1. Governo mais eficiente; 

2. Melhores serviços para os cidadãos; 

3. Melhoria do processo democrático. 

O e-government inspira o local e-government sendo, este último, uma consequência natural do 

primeiro e que herda as suas caraterísticas, mas considerando um âmbito local, mais associado ao 

território e de maior proximidade das comunidades e por consequência dos próprios indivíduos. 

As diferenças entre o poder central e local devem também refletir-se no tipo e operacionalidade dos 

serviços prestados ao cidadão. Um aspeto que o local e-government partilha com o e-

government é o papel de transformação em que tanto o poder central como poder local se 

devem concentrar nas necessidades do cidadão e recorre às TIC para melhorar a 

acessibilidade, a qualidade da prestação de serviços e a sua eficiência e eficácia (Gouveia L. 

B., Local E-Government - A governação digital na autarquia, 2004, pp. 33,34).  

A governação eletrónica utiliza tecnologias como a internet e aa redes para permitir o 

incremento do uso do digital pelo governo nas suas relações com outros organismos do setor 

público, com os cidadãos, e com as empresas. Além de melhorar a prestação de serviços do 

governo, o governo eletrônico, torna as operações do governo mais eficientes e também 

capacita os cidadãos dando-lhes um acesso mais fácil à informação e a capacidade de interagir 

eletronicamente com os outros cidadãos. Portanto, o governo eletrónico é visto como um 

canal positivo para reforçar a confiança nos governos através de responsabilidade do governo 

e por implicar os cidadãos (Torres, Pina, & Royo, 2005). 

Os sistemas e tecnologias que acabamos de descrever estão a transformar as relações entre as 

empresas os clientes, colaboradores, fornecedores e parceiros de logística em 

relacionamentos digitais fazendo para tal uso de redes e Internet.  

O Relatório das Nações Unidas sobre a "Sociedade do Conhecimento" define o comércio 

eletrônico como o uso de documentos em formato eletrónico em vez de papel para a 

realização de funções do negócio do governo (como logística, finanças e contratos) que 

requerem intercâmbio de informação, obrigações ou valor monetário entre as organizações e 

os indivíduos.  

Na versão do setor público esta interação está associada com a entrega de uma forma de 

estática de informações aos cidadãos e à prestação de serviços em contexto eletrónico (Torres, 
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Pina, & Royo, 2005), entendendo-se esta troca de informações em contexto digital por e-

services. 

Ora o e-services pode descrever-se como fazendo uso de entrega eletrônica de informações do 

governo, programas, estratégias e serviços. Estas informações estão disponíveis on-line nas 24 

horas do dia, todos os dias do ano (24X7). O e-services enfatiza um envolvimento inovador 

do cidadão, passando este a ser considerado como um cliente. (Torres, Pina, & Royo, 2005)  

Estes autores consideravam que o e-services tem uma abordagem estreita em relação ao 

governo eletrônico, pois este deve incluir muito mais do que reunir informações, fazer 

download de arquivos ou realizar transações on-line. Esta abordagem estreita é simplesmente 

a tradução das experiências do e-commerce do setor privado para o setor público, salientam 

que existem várias maneiras de entender o que é o governo eletrônico verificando-se ainda 

que este está mais focado em responder a questões colocadas pelos cidadãos. A visão que 

ainda predomina é a do governo eletrónico como e-commerce, focado em clientes esquecendo 

as questões relacionadas com a e-democracia, pois esta não se encontra na agenda digital da 

maioria dos países da União Europeia. No entanto, muitos autores nacionais e instituições 

multilaterais apontam que o governo eletrônico tem o potencial de alterar a relação tradicional 

entre o governo e os cidadãos, criando uma nova interface virtual entre o governo e o cidadão 

(Torres, Pina, & Royo, 2005). 

Deste modo, é capital desenvolver orientações meticulosas sobre os comportamentos 

aceitáveis e não aceitáveis na World Wide Web (APDSI, Sociedade da Informação - O 

percurso português, 2007, p. 371) 

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU) (2003) é essencial promover em 

simultâneo mudanças organizacionais e novas competências conjuntamente ou sustentadas 

nas TIC, pois a aplicação, por si só, desta tecnologias não garante que se atinjam os objetivos 

pretendidos de modernização, de redução de custos, de qualidade, de eficácia e eficiência da 

Administração Pública, impedindo que esta se torne mais aberta, transparente e participativa 

(ONU, 2003).  

A ONU (2003) refere a existência de três tipologias de desenvolvimento de governo 

eletrónico, mais concretamente, (1) gerador de desperdício (que consome recursos sem 

otimização), (2) inútil (pode otimizar a atuação operacional do estado, mas não origina efeitos 

expressivos sobre a prossecução dos objetivos prioritários) e (3) significativo (optimizador da 



Qual o nível de qualidade oferecido pelos e-services na Administração Pública Local em Portugal?   

24 

ação estatal, potenciador das capacidades da sociedade civil, incrementador das possibilidades 

de real participação política dos cidadãos e suporte dos valores basilares) (ONU, 2003).  

Este último tipo de governação é o desejável pois indica o caminho a seguir para a 

implementação do governo eletrónico com recurso aos princípios da boa governação. 

Segundo a Unesco a boa governação possui oito caraterísticas principais, enquanto processo: 

 1 – orientado ao consenso; 2 – participado; 3 – que segue as regras da lei; 4 – efetivo e 

eficiente; 5 – equitativo e inclusivo; 6 – capaz de dar resposta a estímulos e situações 

exteriores; 7 – transparente; 8 – imputável (UNESCO, 2012). 

A Comissão Europeia considera que a boa governança se baseia em cinco princípios: 

abertura, participação, responsabilização, eficácia e coerência.  

Para a Organisation for Economic Co-operation and Development (OCDE), os princípios de 

boa governança são: "o respeito pelo Estado de direito; abertura, transparência, e 

responsabilidade às instituições democráticas; justiça e equidade nas relações com cidadãos, 

incluindo mecanismos de consulta e participação; eficientes, eficazes serviços, leis claras, 

transparentes e aplicáveis e regulamentos; consistência e coerência na formação de políticas, e 

de elevados padrões de comportamento ético” (Torres, Pina, & Royo, 2005). 

Alguns autores consideram que a boa governação assenta no estabelecimento de processos e 

estruturas que definem e enquadram o relacionamento entre o governo, os cidadãos e, em 

alguns aspetos, também o mercado e o terceiro setor, num contexto global (APDSI, Luis 

Borges Gouveia , 2009, p. 37). 

Em conclusão, a boa governação tem implicações com as questões da igualdade e distribuição 

de riqueza, a pobreza e a qualidade de vida e pode ser definida como os processos e as 

estruturas que orientam os relacionamentos políticos e socioeconómicos, em particular 

comprometidos com valores de democracia, de normas e práticas aceites, de justiça e de 

serviços confiáveis, num quadro transparente de relações económicas  (APDSI, Luis Borges 

Gouveia , 2009, p. 37). 
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- A governação eletrónica em Portugal 

Em Portugal em 1997 surge o Livro Verde para a Sociedade de Informação que apontava para 

a necessidade de fazer uso dos produtos e aplicações de carácter público, não comercial, para 

possibilitar ao cidadão o acesso real à informação bem como instituir uma interação mais 

simplificada e eficaz com a Administração Pública e com os organismos governamentais, 

exemplo disto mesmo é a possibilidade de acesso a bases de dados com perfis de procura e 

oferta de empregos ou a declaração e pagamento de impostos utilizando as redes digitais 

(Missão para a Sociedade de Informação, 1997). 

A sociedade emergente exige um contínuo fortalecimento da interação entre os sistemas 

científico, tecnológico, educacional e a indústria nacional, de tal forma que a investigação 

científica e o desenvolvimento experimental para além de representar um investimento no 

futuro é também um pré-requisito para a plena transição para a sociedade baseada na 

informação e no conhecimento (Missão para a Sociedade de Informação, 1997).   

Por outro lado, importa igualmente reconhecer a importância do território para o local e-

government e da necessidade deste prover as funções adequadas para assegurar a troca de 

informação. Neste sentido é necessário encontrar mecanismos que permitam a interoperabilidade 

entre os organismos estatais (Gouveia L. B., Local E-Government - A governação digital na 

autarquia, 2004, p. 39). 

A interoperabilidade não é apenas um assunto técnico relacionado com as ligações de redes de 

computadores e revela-se mesmo como um aspeto importante para o desenvolvimento do e-

government. Essa importância justifica-se por permitir a integração de serviços e informação 

entre a Administração Pública central com os diversos territórios servidos pelo local e-

government, o que permite estabelecer uma rede de troca e partilha de informação que estende 

e multiplica os benefícios do e-government.  

Adicionalmente, além da partilha de informação entre redes, reorganiza os processos 

administrativos para suporte de serviços integrados de e-government e local e-government 

(Gouveia L. B., Local E-Government - A governação digital na autarquia, 2004, p. 39 e 40). 

Nenhum ganho significativo de produtividade é obtido pela implementação de serviços de base 

eletrónica que simplesmente substituam sistemas baseados em papel. A interoperabilidade de 

sistemas baseados nas TIC, a partilha e reutilização da informação e a integração de processos 

administrativos, tanto a nível interno como externo das organizações do setor público, é 
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essencial para garantir a alta qualidade, inovação e serviços transparentes e centrados no 

cliente/cidadão (Gouveia L. B., Local E-Government - A governação digital na autarquia, 2004, 

p. 40). 

Na Lei n.º 36/2011, de 21 de junho, define-se interoperabilidade como sendo a capacidade de 

dois ou mais sistemas, designadamente computadores, meios de comunicação, redes, software 

e outros componentes de tecnologia da informação, de interagir e de trocar dados de acordo 

com um método definido de forma a obter os resultados esperados ( Assembleia da República, 

2011) 

Assim, a interoperabilidade é sustentada em relações podendo estas serem a vários níveis e com 

diferentes intervenientes, ou seja,:  

• Entre organizações do setor público (Administração Pública central e local);  

• Entre a Administração Pública central e a local;  

• Entre administrações públicas centrais ao nível europeu (membros da União Europeia); 

• Entre o setor público (Administração Pública central e local) e o setor privado 

(Gouveia L. B., Local E-Government - A governação digital na autarquia, 2004, p. 40). 

A interoperabilidade pode ser vista como um meio de união que permite à informação e aos 

sistemas de computador serem ligados dentro das organizações e mesmo com o seu exterior, com 

outras organizações e cidadãos. É possível neste domínio considerar três vertentes:  

• Interoperabilidade técnica: associada a aspetos técnicos de ligação entre sistemas de 

computador; com a definição de interfaces abertos e com as telecomunicações;  

• Interoperabilidade semântica: associada à garantia do significado, de forma precisa, da 

informação partilhada que assegure que diferentes aplicações e serviços tenham um 

entendimento comum da mesma informação;  

• Interoperabilidade organizacional: associada à modelação de processos de negócio, 

com a compatibilização de diferentes arquiteturas de informação com os objetivos 

organizacionais e auxiliar na cooperação de processos de negócio de diferentes 

entidades.  

Resolvendo a questão da interoperabilidade, é mais fácil a integração de processos, com ganhos 
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de eficiência e menores custos de operação (Gouveia L. B., Local E-Government - A 

governação digital na autarquia, 2004, p. 41). 

Em 2007 a Carta Ibero-Americana para o Governo Eletrónico chama a atenção para a 

necessidade de garantir a interoperatividade das comunicações e serviços com o objetivo de 

alcançar uma gestão pública mais eficiente e estabelecer pautas de colaboração entre todas as 

Administrações Públicas, quaisquer que sejam os seus níveis e com a independência do 

respeito pela sua autonomia (CLAD, 2007).   

Neste sentido e através da Lei n.º 36/2011, de 21 de junho foi estabelecido a adoção de normas 

abertas para a informação em suporte digital na Administração Pública, promovendo a 

liberdade tecnológica dos cidadãos e organizações e a interoperabilidade dos sistemas 

informáticos do Estado. De acordo com a referida lei considera-se “norma aberta” a norma 

técnica destinada à publicação, transmissão e armazenamento de informação em suporte digital 

que terá de cumprir com determinados requisitos ( Assembleia da República, 2011). 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 91/2012 aprova o Regulamento Nacional de 

Interoperabilidade Digital que define as especificações técnicas e formatos digitais a adotar 

pela Administração Pública, considerando que a utilização de formatos abertos (não 

proprietários) é imprescindível para assegurar a interoperabilidade técnica e semântica, em 

termos globais, dentro da Administração Pública, na interação com o cidadão ou a empresa e 

para disponibilização de conteúdos e serviços. O Regulamento está alinhado com as diretrizes 

europeias em termos de interoperabilidade, contribui para a universalidade de acesso e 

utilização da informação, para a preservação dos documentos eletrónicos e para uma redução 

de custos de licenciamento de software (Presidência do Conselho de Ministros, 2012). 

As melhorias que advém da aplicação correta das TIC e da modernização da Administração 

Pública são notórias o que nos permite afirmar que o governo eletrónico tem um elevado 

potencial mas também críticos desafios, importa promover o uso da internet enquanto meio 

que permite simplificar procedimentos, tempos de decisão, qualidade, eficiência e eficácia do 

serviço público. Por outro lado é fundamental promover políticas para desencorajar o abuso 

da internet e a corrupção por funcionários e clientes.  

Se é certo que em matéria de governo eletrónico a tecnologia assume um papel central, não é 

menos verdade que todo o potencial de melhoria existente só pode ser aproveitado se a 

inovação tecnológica for acompanhada de uma reavaliação das funções do Estado, centrando 
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a sua atuação nas suas atribuições essenciais, bem como por uma nova cultura da 

Administração Pública (Moreira, 2002). 

 

2.2.1. Internet 

A Internet é uma rede global de dados com propriedade distribuída, em que cada instituição 

integrada na rede possui uma parte da mesma. Desta forma, não existe uma entidade central 

de gestão, o que implica que não existem regras sobre que recursos podem ou não ser 

disponibilizados.  

O que é a Internet? É uma rede internacional de redes que agrega uma coleção de centenas de 

milhares de redes públicas e privadas. Esta rede global de redes proporciona uma plataforma 

altamente flexível para a partilha de informação. A informação em formato digital pode ser 

distribuída para milhões de indivíduos em todo o mundo, praticamente sem custos associados 

(Gouveia & Ranito, Sistemas de informação de apoio à gestão, 2004, p. 44) 

A Internet como rede permanente e global tornou possível a comunicação, a difusão e 

circulação de informação, em tempo real, entre dispositivos situados fisicamente em qualquer 

ponto do mundo, constituiu e representa, sem dúvida alguma, uma ‘revolução’ nas tecnologias 

da informação e da comunicação, tendo criado novas oportunidades para os negócios, para as 

atividades intelectuais e criativas, para o acesso à informação e ao convívio entre indivíduos, 

para a participação política dos cidadãos (APDSI, Luis Borges Gouveia , 2009, p. 59).   

As caraterísticas imateriais e fugidias da Internet fazem dela um meio adverso e avesso ao 

tradicional “papel”, as alterações e mudanças produzidas no mundo em resultado do impacto 

criado pelos meios tecnológicos da informação e da comunicação, e pela própria globalização, 

refletem e dinamizam as mais recentes mutações históricas e sociais (APDSI, Luis Borges 

Gouveia , 2009, p. 59). 

Daí que a turbulência, a incerteza e relatividade que atinge os vários sistemas, nomeadamente, 

o sistema social, não podem deixar de ter reflexo na encruzilhada em que confluem múltiplos 

argumentos e análises sobre as mutações em curso nos próprios fundamentos do Estado 

(APDSI, Luis Borges Gouveia , 2009, p. 59). 

A internet é parte integrante da nossa vida é com o uso desta ferramenta que hoje se realizam 

a maioria, se não a totalidade, das trocas de informação.  
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O potencial da Internet, a sua disponibilidade à escala global e o tipo de tecnologia utilizada, 

rapidamente tornaram o seu recurso extremamente atraente para uso interno e externo das 

organizações (Gouveia & Ranito, Sistemas de informação de apoio à gestão, 2004, p. 44). 

Espera-se que a internet venha a melhorar a responsabilização do governo, pois este será mais 

sensível às necessidades e solicitações dos cidadãos. Assim, as informações serão entregues 

atempadamente aos cidadãos, espera-se aumentar a transparência do governo e para capacitar 

os cidadãos monitorar o desempenho do governo mais de perto (Torres, Pina, & Royo, 2005). 

A Internet determina a necessidade de critérios de medição para avaliar os aspetos 

relacionados com a qualidade das interações eletrónicas. Esta consciência afeta toda a 

comunidade e também a Administração Pública. Uma organização com um sítio difícil de 

usar e de interagir, transmite uma imagem pobre que enfraquece a sua posição perante a 

comunidade onde se encontra inserida (Hasan & Abuelrub, 2008).  

A utilização da Internet, das telecomunicações e de soluções integradas, tem vindo a provocar 

grandes transformações na sociedade, impulsionando mais conhecimento, mais capacidade, 

inteligência e inovação nas atividades de todos os dias incluindo mais hipóteses de bem-estar 

para os cidadãos. Esta realidade seria impensável sem tais meios e, sempre que é viável 

comparar custos com mecanismos utilizados anteriormente, eles são consideravelmente mais 

baixos (Monteiro, 2010). 

A Agenda Digital para a Europa, reforça esta ideia, estabelecendo a internet como sendo um 

recurso fundamental da atividade económica e social fazendo notar-se ao nível dos negócios, 

do trabalho, do lazer, da comunicação e na expressão livre de ideias. Segundo esta, a 

generalização e a utilização eficaz das tecnologias digitais permitirão que a Europa responda 

aos seus desafios e oferecer aos europeus melhor qualidade de vida, traduzindo-se em 

melhores cuidados de saúde, soluções de transporte mais seguras e mais eficazes, ambiente 

mais limpo, novas oportunidades de comunicação e acesso mais fácil aos serviços públicos e 

aos conteúdos culturais (Comissão-Europeia, Comunicação da Comissão ao Parlamento 

Europeu ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões, 

2010). 
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1. O e-gov e sua evolução 

O uso das TIC na Administração Pública permitiu que esta desse um passo em frente na sua 

modernização, alcançando ganhos significativos ao nível da prestação de serviços, na gestão 

das organizações, através do desenvolvimento de opções tecnológicas foi possível melhorar a 

qualidade dos processos operacionais e de decisão levando a que exista, atualmente, uma 

redução de custos e ganhos de eficiência e eficácia consideráveis (Alves & Moreira, 

Cidadania Digital e Democratização Eletrónica, 2004, p. 8) 

Segundo André Alves e José Moreira (2004) a noção de governo eletrónico surge para 

designar o processo de transformação nas estruturas e relações internas e externas dos vários 

níveis do Estado e da Administração Pública através da incorporação e da potencialização das 

TIC (Alves & Moreira, Cidadania Digital e Democratização Electrónica, 2004, p. 8) 

Existem variados entendimentos sobre o conceito de governo eletrónico, no entanto o 

conceito em análise inclui ainda gradualmente, a satisfação das exigências de uma 

Administração Pública menos burocrática e mais centrada nos cidadãos (APDSI, Sociedade 

da Informação - O percurso português, 2007, pp. 370, 371). 

«Governo Eletrónico: conceito que engloba o recurso às TIC para a obtenção de ganhos de 

eficiência e eficácia nos vários níveis do Estado e da Administração Pública, quer no plano 

das relações internas (G2G), quer no das relações externas (G2B e G2C), assim como o modo 

de facultar serviços públicos menos burocratizados e mais centrados nos cidadãos através da 

modernização das estruturas de governação» (Alves & Moreira, Cidadania Digital e 

Democratização Electrónica, 2004, p. 9) 

Para clarificar conceitos convém definir o que se entente por relações internas (G2G) e 

externas (G2B e G2C), quando falamos de governo eletrónico, assim: 

- G2C (Government to Government): relações internas que envolvem ações e funções de 

diferentes níveis do Estado ou departamentos da Administração Pública. Podem concretizar-

se a nível horizontal (por exemplo: entre serviços pertencentes a dois ou mais Ministérios) 

bem como a nível vertical (por exemplo: entre os Municípios e a Administração Central) 

(Alves & Moreira, Cidadania Digital e Democratização Electrónica, 2004, p. 9).  

- G2B (Government to Business): relações externas que envolvem a interação com as 

empresas. Incluem os processos de compras e estabelecimento de contratos para prestação de 
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serviços por empresas, assim como funções reguladoras e de recolha (e transmissão) de 

informação (por exemplo: para efeitos fiscais) (Alves & Moreira, Cidadania Digital e 

Democratização Electrónica, 2004, p. 9)  

- G2C (Government to Citizens): relações externas que envolvem a interação com os 

indivíduos enquanto cidadãos. Incluem a transmissão e recolha de informação, a prestação de 

serviços e também os processos de consulta e participação (Alves & Moreira, Cidadania 

Digital e Democratização Electrónica, 2004, p. 9). 

Em 2004 Alves e Moreira referem um conceito que importa também definir, em particular 

pela crescente relevância e especificidade que vem assumindo nos planos estratégicos é o de 

Internal Efficiency and Effectiveness (IEE), «IEE: designação que engloba os processos de 

modernização conduzidos a nível interno de um dado departamento, que têm por objetivo 

aumentar a eficiência e qualidade dos serviços através da adoção 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, Cidadania Digital e 

Democratização Electrónica, 2004, p. 9) 

A governação eletrónica está associada a um novo processo de coordenação, tornando possível 

e até mesmo necessário pelas tecnologias de informação e comunicação e a vulgarização das 

atividades de base digital em rede. Neste contexto, o e-government num sentido amplo, refere 

uma reconfiguração da governação do setor público com base em tecnologias de informação e 

comunicação e na forma como o conhecimento, poder e objetivos são redistribuídos no contexto 

de novas realidades tecnológicas (APDSI, Luis Borges Gouveia , 2009, p. 43) 

O conceito de nova gestão púbica NPM, desde os anos 70 do século passado foi central às 

reformas em muitos países do mundo ocidental. O e-government herda estas políticas da 

reforma administrativa, reformas estas implementadas em toda Europa durante os últimos 20 

anos (Torres, Pina, & Royo, 2005). Estas reformas podem ser resumidas em quatro vetores: 

comunicação; descentralização; transparência; e eficiência (APDSI, Luis Borges Gouveia , 

2009, pp. 43, 44) 

Como se pode ver na ilustração 3 o e-government surge no centro, interligando a informação. 
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Ilustração 3 - Os 4 vetores da nova administração pública, (APDSI, Luis Borges Gouveia , 2009) 

 

No entanto o e-government pretende ir além das reformas da NPM, já que o seu objetivo é 

transformar as relações entre o setor público e os cidadãos, explorando novos canais de 

prestação de serviços. A construção e gestão de sítios assumem uma relevância cada vez maior 

de tal modo que tem vindo a tornar num elemento essencial na administração pública moderna, 

contudo sabe-se muito pouco sobre o modo como estas iniciativas estão a ser implementadas. 

Assim é essencial avaliar a Web governamental em termos de qualidade e eficácia sítios e 

resultados (Torres, Pina, & Royo, 2005). 

Em 2001 Karen Layne e Jungwoo Lee defendiam que apesar de existirem muitos programas 

emergentes e iniciativas sobre governo eletrônico em todo o mundo, em todos os níveis de 

governos, a sua implementação irá perlongar-se ao longo de uma década, com a construção de 

infraestruturas, com a resolução de questões políticas, e estabelecendo a interoperabilidade 

(Layne & Lee, Developing fully functional E-government: A four stage model, 2001). 

Segundo Karen Layne e Jungwoo (2001), o governo eletrónico é um processo evolutivo, a sua 

implementação é faseada e sustentada em técnicas organizacionais e de gestão, onde cada etapa 

é avaliada e equacionada a viabilidade da sua evolução. Neste sentido, estes propõem quatro 

etapas de um modelo de crescimento para o governo eletrônico são eles (Layne & Lee, 

Developing fully functionel E-government: A four stage model, 2001):  

1 - Catalogação; 2- Transação; 3- Integração vertical e 4- Integração horizontal. 
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Na ilustração abaixo encontra-se explicado esquematicamente a evolução ao nível da integração 

e complexidade do modelo elaborado pelos autores em análise. Em cada etapa são mencionadas 

as respetivas ideias orientadoras. 

Ilustração 4 - Etapas de desenvolvimento do governo eletrónico (Layne & Lee, Developing fully functionel E-government: A 
four stage model, 2001). 

 

Este modelo apesar de ter sido desenvolvido para a administração pública central, nos Estados 

Unidos da América, este pode ser aplicado a outros estados e diferentes níveis da 

administração pública, pois os problemas de fundo na generalidade são comuns, pelo que 

iremos detalhar cada uma destas 4 etapas (Layne & Lee, Developing fully functionel E-

government: A four stage model, 2001). 

Catalogação 

A primeira etapa “Catalogação” surge pela necessidade de reunir informação sobre o 

organismo e disponibiliza-la na internet porque as pressões dos meios de comunicação, dos 

pedidos dos cidadãos e dos dirigentes são elevados e praticamente impõe que a informação 

básica seja disponibilizada. Para dar resposta a estas pressões começa-se por criar páginas 

com pouca informação. Pouco a pouco a informação começa a ser complementada e 

organizada permitindo a pesquisa e visualização de informações detalhadas sobre a 

organização, possibilitando fazer o download de formulários (Layne & Lee, Developing fully 

functionel E-government: A four stage model, 2001). 
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 Este primeiro passo é possível graças à constante necessidade de os cidadãos verem 

respondidas as questões através da consulta dos sítios das organizações, ou seja, são os 

cidadãos os grandes impulsionadores deste avanço pois pretende que a administração pública 

acompanhe os avanços do setor privado atingido através da disponibilização de informação na 

internet. 

Do ponto de vista da administração pública esta primeira etapa tem ganhos significativos, 

sobretudo na redução de tempo despendido a responder a perguntas essenciais sobre o 

funcionamento e modo de operar da organização (Layne & Lee, Developing fully functionel 

E-government: A four stage model, 2001), o que promove que os cidadãos comecem a 

perceber e a movimentarem-se melhor dentro da complexa organização da administração 

pública. 

• Transação 

A segunda etapa, transação, é um marco revolucionário da relação entre a administração 

pública e os cidadãos, mudando por completo a forma como as pessoas interagem com o 

governo (Layne & Lee, Developing fully functionel E-government: A four stage model, 

2001). 

É nesta etapa que se valoriza à internet como canal privilegiado para a troca de informação 

entre a administração pública e os cidadãos, capacitando-os de ferramentas e tecnologias que 

permitem aceder on-line aos sítios dos organismos públicos a qualquer hora, diminuindo a 

burocracia, a inconveniência da deslocação e tempos de espera nos atendimentos presenciais.  

Para tal serão disponibilizados on-line links, sustentados em bases de dados, que possibilitam 

transacionar informação e aceder a serviços on-line. Assim, a administração pública torna-se 

mais funcional do ponto de vista do cidadão, mais eficiente e económica.  

• Integração vertical 

A terceira etapa, integração vertical, vem nos mostrar a necessidade de evolução do               

e-government pois a administração pública não poderá apenas disponibilizar na internet a sua 

organização e informação. Esta tem de evoluir e melhorar o processo de troca de informação 

demonstrando isso pelas melhorias introduzidas nos sítios, permitindo aceder através de 

níveis baixos da administração a níveis mais elevados. 
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• Integração horizontal 

A quarta e última etapa, integração horizontal, não é mais que retirar todo o potencial das 

tecnologias de informação, na perspetiva dos cidadãos, o que acontecerá quando a 

administração pública estiver toda ela interligada e for possível aceder à informação de um 

nível inferior até um nível superior (Layne & Lee, Developing fully functionel E-government: 

A four stage model, 2001), ou seja, como se a administração pública fosse “uma casa” e se 

conseguisse chegar do chão ao telhado e vice-versa sem perdas de informação e através da 

internet. 

A administração pública e o setor privado têm limitações de natureza funcional que se 

tornaram mais evidentes (Layne & Lee, Developing fully functionel E-government: A four 

stage model, 2001), permitindo definir caminhos que permitam fazer uso do potencial da 

internet e ter em simultâneo um abrir de portas para novos horizontes. 

Idealmente as transações efetuadas com recurso aos sítios dos organismos públicos deveriam 

permitir que a informação fosse colocada no interior da organização com a mínima 

intervenção dos funcionários (Layne & Lee, Developing fully functionel E-government: A 

four stage model, 2001). 

Mas, segundo Layne & Lee (2001) as modificações a que a sociedade vai estando sujeita, 

condicionam naturalmente as ações e necessidades dos cidadãos, estão a impulsionar a 

administração pública para uma dimensão superior à inicialmente definida com ponto crítico 

do benefício da implementação do e-government. A administração pública está ser 

encaminhada para processos subjacentes que envolvem não só os diferentes níveis de 

governo, mas também entre diferentes funções de governo. 

Na perspetiva dos cidadãos todas esta evolução enaltece a administração pública pois, 

idealmente, esta passa a estar toda interligada, atingindo assim a última etapa do                    

e-government com a integração vertical e horizontal, possibilitando aos cidadãos acesso a 

todos níveis da administração pública. As quatro etapas do modelo de evolução do                 

e-government aqui apresentado permitem à administração pública evoluir através de objetivos 

concretos e bem definidos e com um rumo traçado, baseado em sugestões de melhoria ao 

nível da organização e em aspetos técnicos (Layne & Lee, Developing fully functional E-

government: A four stage model, 2001). 
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Este modelo poderá ser entendido como a base dos modelos de evolução da administração 

pública, e se for tido em conta permitirá implementar o e-government gradualmente 

envolvendo todos os intervenientes e resistindo às contrariedades que um processo de 

modernização enfrenta sobretudo quando este é feito introduzindo novas tecnologias, novos e 

diferentes modos de trabalho e novas competências funcionais para os trabalhadores. 

Assim, podemos afirmar que as etapas iniciais do e-government eram focalizadas na 

introdução das TIC para melhorar a qualidade dos dados e promover a integração horizontal e 

vertical do back-office e front-office, após a aplicação do modelo de crescimento de Layne e 

Lee (Iribarren M. , et al., 2008). 

Através destas abordagens os governos procuram ganhos em termos de eficácia, de eficiência 

e uma melhoria da qualidade dos dados, todos estes aspetos representam uma imensidão de 

desafios para as organizações. Este estágio de desenvolvimento do governo eletrónico é 

comum fazendo parte das estratégias de modernização dos países em desenvolvimento 

(Iribarren M. , et al., 2008). 

Os autores do artigo “Capability Maturity Framework eGovernment: A Multi-dimensional 

Model and Assessing Tool” defendem que o uso das TIC só por si só não é um mecanismo 

suficiente para modificar a administração pública e que todos os intervenientes quer sejam os 

que promovem os processos organizacionais quer os que prestam as atividades de apoio 

devem de ser considerados, ou seja, estes autores defendem um modelo de maturidade de 

capacidade multidimensional focado no fornecimento de referências estratégicas para as 

organizações públicas que permitam estabelecer planos evolutivos (Iribarren M. , et al., 2008).  

O modelo que estes autores se propuseram desenvolver é denominado eGov- MM (e-

Government Maturity Model) e assenta nos seguintes princípio (Iribarren M. , et al., 2008):  

- Melhores práticas sobre e-government resultantes de pesquisas de informação sobre o 

“estado da arte” nacional e internacional. 

- Modelos que permitam estabelecer um padrão de modelo de maturidade, chamado o CMM 

(Capability Maturity Model). 

- Modelo de maturidade (CMM) para o e-government apoiado nas estratégias digitais dos 

governos de todos os países do mundo. 
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- Modelos específicos que estiveram na base do desenvolvimento de grandes organizações, 

suportados em metodologias de governação eletrónica e em abordagens de arquitetura 

empresarial. 

Importa agora entender em que consiste este novo modelo (conceito) de e-Government 

Capability Maturity Model que surge sobre a lógica da confluência das necessidades de os 

governos melhorarem a qualidade e eficiência das informações e os serviços prestados pelas 

organizações aos cidadãos e empresas. É de notar que as organizações têm um papel relevante 

para atingir os objetivos a que a administração pública se propôs atingir (Iribarren M. , et al., 

2008). 

Este modelo é constituído por três elementos: critérios de informação; recursos tecnológicos 

e domínios de alavancagem. Este último elemento é sem dúvida o mais complexo e 

importante pois ele é também constituído por quatro subdomínios de igual relevância e que 

cada um deles se subdivide em outros domínios onde podemos encontrar “separadores” como: 

a estratégia do e-government; as tecnologias de governação eletrónica; a gestão de processos; 

a gestão das pessoas na organização (Iribarren M. , et al., 2008). 

Salienta-se deste modelo o subdomínio da segurança e garantia da qualidade (PMR-6: 

Security and Quality Assurance) que aponta para a criação de um sistema formal de gestão da 

segurança, baseado em padrões que possibilitam a implementação de um programa 

estruturado para medir a qualidade do serviço e as ferramentas de apoio.  

Os objetivos deste programa deverão estar alinhados com os objetivos da organização e 

promoverem um serviço que vise a melhoria contínua (Iribarren M. , et al., 2008). Apesar 

deste modelo, eGov Capability Maturity Model, ser bastante complexo e difícil de aplicar na 

totalidade, o uso de ferramentas flexíveis da web permitem fazer face a esta contrariedade. É 

de notar que o modelo agora apresentado leva a que o processo de modernização da 

administração pública seja feito à semelhança do que ocorreu nas grandes organizações 

privadas. Chegamos, assim à conclusão que existem diversos modelos de maturidade do e-

government e que diferem em aspetos pontuais uns dos outros, pelo que podemos considerar a 

seguinte definição de modelo de maturidade como consensual: «Modelo de Maturidade: 

Método para a avaliação da maturidade dos processos de uma organização que alinhado com 

a identificação de práticas importantes promove o aumento e potencia a maturidade dos 

processos (AL-Khatib, A Citizen Oriented E-government Maturity Model, 2009).  
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Ao longo deste documento temos vindo a falar dos princípios que regeram ou regem a 

implementação do governo eletrónico na administração pública, da evolução que tem vindo a 

sofrer nas últimas década e dos estágio de maturidade alcançados para melhorar a eficácia, a 

eficiência e a qualidade do serviço prestado. Foi referido que a modernização da 

administração pública deveria ser focada na resposta às necessidades dos cidadãos, importa 

agora perceber do ponto de vista dos cidadãos se a administração pública consegue dar 

resposta às suas necessidades e também em que patamar do modelo de maturidade esta se 

encontra. De acordo com o artigo “A Citizen Oriented E-government Maturity Model” o 

modelo de maturidade é constituído por cinco níveis de desenvolvimento, conforme se pode 

ver na ilustração 5. 

Ilustração 5 - Cinco níveis do modelo de maturidade (AL-Khatib, A Citizen Oriented E-government Maturity Model, 2009). 

 

Cada nível de maturidade está identificado e contém os processos chaves para o alcançar. Para 

verificar se o estado de maturidade foi alcançado foi desenvolvido um software que irá aferir 

através das linhas orientadoras da organização o seu cumprimento (AL-Khatib, A Citizen 

Oriented E-government Maturity Model, 2009). 

Ao longo deste últimos anos surgiram, desenvolvidos por diversos autores, inúmeros modelos 

de maturidade, contudo Hala Al-Khatib (2009), alerta para a necessidade de deixarmos um 

pouco de lado os modelos que se baseiam na eficiência técnica e começarmos a desenvolver 

esforços no sentido de elaborar um modelo que seja eficaz na perspetiva do cidadão (AL-

Khatib, A Citizen Oriented E-government Maturity Model, 2009). 

Em 2006 alguns autores apresentaram um modelo de maturidade composto por quatro fases:  
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Fase 1- Cultivo (Cultivation); Fase 2 – Extensão (Extension); Fase 3 – Maturidade (Maturity); 

Fase 4 – Revolução (Revolution) (Andersen & Henriksen, 2006). 

O modelo proposto por estes autores é denominado Modelo de Reconstrução do Processo do 

Setor Público (Public Sector Process Rebuilding Model – PPR) que nos diz que o foco do e-

government deverá estar no “front-end” e não na integração como defendido no modelo de 

Layne e Lee, acrescentando ainda que a informatização dos serviços deverá ter em conta os 

benefícios para os utilizadores e não o que é viável do ponto de vista informático (AL-Khatib, 

A Citizen Oriented E-government Maturity Model, 2009). As mudanças a que organização 

poderá estar sujeita no processo de implementação do modelo PPR não são relevantes, o que 

realmente é importa são os benefícios alcançados pelos utilizadores (AL-Khatib, A Citizen 

Oriented E-government Maturity Model, 2009). 

Da evolução dos modelos de maturidade do e-government, importa reter alguns aspetos que 

permitiram delinear um novo modelo, como sendo: a identificação dos cidadãos a que se 

destina o serviço e quais as suas necessidades, promover um modelo de maturidade 

hierarquizado passível de aplicar no e-Gov real e que permitam a monitorização regular dos 

resultados da aplicação. Este terá como objetivo primordial responder às necessidades dos 

cidadãos (AL-Khatib, A Citizen Oriented E-government Maturity Model, 2009). 

 

2. O conceito de qualidade 

A filosofia da qualidade não se confina às organizações, e passou a ser considerada 

fomentadora do desenvolvimento económico e social, em geral. Contudo na Administração 

Pública, a qualidade, era vista como um conceito distante, como estivesse condenada a viver 

num modelo burocrático, pouco racional, em que não se colocavam os problemas da 

qualidade (Bilhim J. A., Ciência da Administração, 2000, p. 291). 

Segundo Bilhim (2000) a tradicional burocracia, ineficiência e lentidão dos serviços públicos, 

tende a desaparecer, para dar lugar à modernização administrativa. A modernização 

administrativa passa naturalmente por introduzir a qualidade como instrumento que irá 

fomentar a qualidade do serviço prestado aos cidadãos (Bilhim J. A., Ciência da 

Administração, 2000). 
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De acordo com Silvestre (2010) define-se, genericamente, qualidade como sendo um bem ou 

serviço possuidor de qualidade se proporcionar a outrem certo usufruto, ou seja, se for ao 

encontro das necessidades e expetativas dos indivíduos. Mas o entendimento dado ao conceito 

de qualidade varia de pessoa para pessoa, influenciado pela presença de fatores políticos, 

sociais e técnicos (Silvestre, 2010, p. 211).  

Quadro 4 - Definição da Qualidade consoante a abordagem (Silvestre, 2010) 

Abordagem Definição Exemplo 

Transcendente «A qualidade não é espírito nem matéria, mas uma terceira 

entidade independente das duas … mesmo que a Qualidade 

não possa ser definida, tu sabes o que é» 

Excelência inata  

Beleza intemporal 

Apelo universal 

Baseado no produto «A qualidade refere-se à soma dos atributos sem preço 

contidos em cada unidade de atributos com preço» 

Durabilidade 

Atributos extra desejados 

Aspeto desejado 

Baseado no utilizador «A qualidade é aptidão para uso» 

«A qualidade consiste na capacidade para satisfazer as 

necessidades» 

Satisfazer os clientes 

Ir ao encontro das necessidades  

Cumprir expetativas 

Baseado na produção «Qualidade significa ser conforme com os requisitos» Confiança 

Adesão às especificações  

Variação dentro de limites 

tolerados 

Baseado no valor «Qualidade significa o melhor para certas condições…(a) o 

uso atual e (b) preço de venda» 

Desempenho a um preço 

aceitável 

Gastos com o value-for-money 

Excelência proporcionada 

Baseado no sistema «[Qualidade é] um sistema de significados para a produção 

económica de bens e serviços que satisfazem as exigências dos 

clientes» 

Utilização de procedimentos de 

qualidade aceitáveis  

Qualidade de processos 
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Abordagem integrada 

Cultural «[Qualidade] significa qua a cultura da organização é definida 

por e é suportada pela constante obtenção da satisfação do 

cliente através de um sistema integrado de ferramentas, 

técnicas, e treino» 

Filosofia de gestão 

Estilo de vida 

Estado de mente 

 

Resultante da interpretação que cada indivíduo dá ao conceito de qualidade torna-se notório 

que o mesmo pode assumir vários significados e, concomitantemente, vários modos de 

operacionalização. Mas, independentemente dos significados e dos modos de operacionalizar, 

são aceites dos níveis de medição da qualidade: 

a) Na ótica do produtor 

Este nível de medição da qualidade opera em razão de um determinado padrão de produção. 

A avaliação da qualidade firma-se nas especificações técnicas dos bens produzidos mediante 

o controlo da qualidade (Silvestre, 2010, pp. 212, 213).  

b) Na ótica do consumidor  

O nível de medição da qualidade na ótica do consumidor é determinado pela perceção que o 

bem ou serviço proporcionou a quem dele usufruiu. Mas quando estamos na presença de um 

serviço essa avaliação é complexa. A complexidade advém da própria natureza do serviço que 

se compõe por uma sequência de atividades ou processos, não havendo um controlo anterior à 

venda  (Silvestre, 2010, pp. 212, 213). 
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Quadro 5 - Diferenças entre setores da manufaturação e dos serviços (Silvestre, 2010)p. 213) 

Setor Principal 

objetivo 

Ênfase da Gestão da 

Qualidade Total 

Medição dos objetivos alcançados 

Manufatura Produto físico 

Adequabilidade ao 

pretendido, consumidor 

encantado com o produto 

Zero defeitos;  

Padrões de benchmarking;  

Liderança de mercado;  

Menor custo de produção na comparação com 

a concorrência. 

Serviços O serviço 

Conhecer e exercer as 

expetativas do consumidor 

Liderança do mercado; 

Avaliação feita pelo consumidor; 

Menor custo na comparação com a 

concorrência. 

 

De acordo com o anteriormente referido constata-se que é colocado especial ênfase no 

conceito da qualidade medido pelos consumidores. Segundo Silvestre (2010) é da 

responsabilidade dos gestores enunciar e justificar os aspetos chave do serviço. Note-se que o 

conceito de qualidade definido pelos sujeitos é flutuante, porque está dependente de fatores 

políticos, sociais e técnicos (Silvestre, 2010, p. 213). De acordo com o mesmo autor na 

aplicação da abordagem da Qualidade ao Setor Público é necessário que se atente ao modelo 

que melhor se enquadre na sua cultura e caraterísticas. Esta afirmação resulta de vários 

modelos de qualidade que entretanto se foram desenvolvendo no setor privado (Silvestre, 

2010). 

3. A qualidade no e-gov 

A qualidade dos serviços prestados na administração pública tem vindo progressivamente a 

tomar relevância de tal forma que passou a ser um dos aspetos que mais preocupa os 

decisores.  

Qualidade de serviço é ter clientes internos e externos satisfeitos. Uma condição básica para a 

satisfação no sector dos serviços é a sensação real ou psicológica de participar num projeto. 

Com a introdução do conceito de governação, estamos perante a tentativa de mudança de 
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paradigma da Administração Pública tradicional. Este novo paradigma estrutura-se em torno 

de quatro pressupostos que podemos sintetizar do seguinte modo: 

• A «governação» refere-se a um conjunto de instituições e agentes procedentes do governo, 

mas também de fora dele; 

• A «governação» reconhece a perda de nitidez dos limites e das responsabilidades no que 

concerne a fazer frente aos problemas sociais e económicos; 

• A «governação» identifica a dependência de poder que existe nas relações entre as 

instituições que intervêm na ação coletiva; 

• A «governação» aplica-se a redes autónomas de agentes que se regem a si mesmas (Bilhim, 

A governação nas autarquias locais, 2004, p. 65). 

Esta perspetiva da «governação» reconhece a maior complexidade dos nossos sistemas de 

governo, com a deslocação da responsabilidade, e a preocupação por transportar para os 

sectores privado e voluntário e até para os cidadãos as responsabilidades. Esta forma de 

governação irá ao encontro do que se julga serem os anseios do cidadão, munícipe, pois para 

estes esta reforma irá refletir-se em vantagens económicas, de eficácia e eficiência nos bens 

públicos. Este modelo de governação é suposto fomentar a participação dos cidadãos os 

serviços públicos vão passar por um processo de mimetismo, ou seja, aproximar-se do estilo 

de gestão das empresas (Bilhim, A governação nas autarquias locais, 2004). 

Inicialmente a avaliação da qualidade dos serviços prestados era feita internamente, o que 

permitiu fazer progressos bastante significativos. Contudo, neste momento e tendo em conta 

os avanços tecnológicos que se fizeram sentir na administração pública esta avaliação não é 

suficiente e muitas das vezes poderá ser pouco assertiva e não revelar os pontos que carecem 

de melhoria.  

Apesar da proliferação de informação a avaliação da qualidade dos sítios da Administração 

Local permanece uma área desafiante de pesquisa. A qualidade está relacionada com a 

satisfação do cliente e também com o nível de realização do utilizador, pelo que existe o foco 

em avaliar a qualidade de um sítio através de aspetos afetivos e cognitivos, estes são 

qualitativos e são subjetivamente avaliados pela comunidade de utilizadores (Moustakis, 

Litos, Dalivigas, & Tsironis, 2004). 
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Assim, e de acordo com muitos autores pode-se afirmar que foi atingido quantitativamente 

um nível crítico dos serviços online, graças ao grande volume de cidadãos e empresas que 

utilizam estes tipos de serviços, pondo a nu as fragilidades do sistema e os múltiplos 

problemas relacionados com a qualidade dos serviços públicos que continuam a persistir e que 

foram inventariados em 2004 no e-Government Unit, DC Information Society (Halaris, 

Magoutas, Papadomichelaki, & Mentzas, Classification and synthesis of quality approaches in 

e-goverment services, 2007). 

Estes autores entendem que a satisfação dos cidadãos enquanto clientes e utilizadores dos 

serviços públicos disponibilizados online só será atingida quando for estabelecido um modelo 

de qualidade com especificações que traduzam as diferentes dimensões e as relações 

existentes no que será entendido como a qualidade do serviço prestado.  

Deste modo a ênfase de todo este processo é colocado nos atributos internos da organização, 

ao nível da avaliação e das melhorias (Christos Halaris; Babis Magoutas; Xenia 

Papadomichelaki; and Gregoris Mentzas, 2007).  

A Fundação Europeia para a Gestão da Qualidade desenvolveu uma ferramenta de trabalho - 

The Common Assessment Framework (CAF) com o objetivo de ser um instrumento de 

autoavaliação organizacional, que será usada gradualmente no setor público. O modelo 

desenvolvido considera que a qualidade é definida por um conjunto de nove atributos, que se 

agrupam em duas categorias, os facilitadores e os resultados (Halaris, Magoutas, 

Papadomichelaki, & Mentzas, Classification and synthesis of quality approaches in e-

goverment services, 2007). 

 Na categoria de facilitadores estão as áreas de avaliação e análise do funcionamento da 

organização, que engloba pilares fundamentais como sendo a liderança, a gestão de recursos, 

estratégia e parceria, planeamento e recursos, e o processos e gestão de mudança (Christos 

Halaris; Babis Magoutas; Xenia Papadomichelaki; and Gregoris Mentzas, 2007).  

Na categoria dos resultados encontra-se a avaliação da organização, as melhorias alcançadas 

ao nível dos clientes, dos trabalhadores e da sociedade, e por último os principais resultados 

de desempenho (Halaris, Magoutas, Papadomichelaki, & Mentzas, Classification and 

synthesis of quality approaches in e-goverment services, 2007). 

A administração pública nas últimas décadas tem vindo a usar os mais variados modelos para 

avaliar a qualidade que de uma forma ou de outra a vão dotar de mecanismos que permitem: 
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- Definir estratégias (Balanced Scorecard,  desenvolvido pelo Kaplan and Norton em 1992); 

- Criar níveis de performance elevados, de confiança e de maior valor do ponto de vista dos 

cidadãos (SixSigma, desenvolvido em 2006 pela Motorola Unersity); 

- Manter uma conformidade na eficiência da qualidade (ISO 9000, desenvolvido pela ISO em 

2006). 

Em 2006 o Baldrige National Quality Program estabelece uma ferramenta de trabalho que 

reúne os principais elementos dos diferentes modelos e que vem ajudar as organizações na 

gestão do desempenho, na melhoria da eficácia global da organização, na capacidade de 

aprendizagem. O grande objetivo é dotar a administração pública de mecanismos que levarão 

à prestação de um serviço de valor acrescentado (Halaris, Magoutas, Papadomichelaki, & 

Mentzas, Classification and synthesis of quality approaches in e-goverment services, 2007). 

Esta ferramenta é composta por sete categorias:  

1 – Chefias; 2 – Planeamento estratégico; 3 – Foco no cliente e no mercado; 4 – Medição;      

5 – Análise e conhecimento; 6 – Foco nos recursos humanos; 7 – Gestão de processos e 

resultados. 

Deste modo é feita uma abordagem orientada para o cliente, uma vez que é motivada pelas 

necessidades do cliente. A dimensão da qualidade desta abordagem está relacionada com o 

serviço prestado ao cliente, ou seja, com as suas prioridades e necessidades (Christos Halaris; 

Babis Magoutas; Xenia Papadomichelaki; and Gregoris Mentzas, 2007). 

Em conclusão podemos afirmar e de acordo com alguns autores o resultado da avaliação da 

qualidade surge através da correlação de quatro aspetos (Christos Halaris; Babis Magoutas; 

Xenia Papadomichelaki; and Gregoris Mentzas, 2007): 

1 – Desempenho dos processos de BackOffice; 2 – Desempenho técnico do sítio;                    

3 - Qualidade do sítio; 4 – Satisfação geral do cliente. 

No documento The Common Assessment Framework (CAF) para o ano de 2013 estabelecem-

se os mecanismos para melhorar as organizações públicas através da autoavaliação (The 

Common Assessment Framework, 2012). Estes mecanismos terão de respeitar o modelo 

elaborado por esta entidade e que é bastante semelhante ao já apresentado para o ano de 2007. 
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Ilustração 6 - Modelo CAF para o ano de 2013  (The Common Assessment Framework, 2012) 

 

A ferramenta de Gestão da Qualidade Total, que a CAF subscreve é constituída por 

oito princípios fundamentais que se irão traduzir na excelência. Estes foram desenvolvidos e 

adaptados para o contexto da administração pública e visam melhorar o desempenho das 

organizações públicas, fazendo a diferença entre uma organização tradicional burocrática 

pública e uma orientada para a Qualidade Total (The Common Assessment Framework, 

2012). 

 Os princípios em causa são:  

1 - Orientação para os Resultados; 2- Foco no Cidadão/Cliente; 3- Liderança e constância de 

propósitos; 4 - Gestão por processos e factos; 5 - Desenvolvimento e envolvimento das 

pessoas; 6- A aprendizagem contínua, inovação e melhoria; 7 - Desenvolvimento de Parceria; 

8 - Responsabilidade social. 

Podemos assim afirmar e à semelhança dos autores aqui enunciados que os critérios mais 

usuais para avaliar a qualidade das interações eletrónicas poderão ser os mais variados 

dependendo do modelo que se utiliza e do que cada organização pública entende como sendo 

a qualidade do serviço prestado. Mas sem dúvida que as organizações públicas terão de estar 

sempre focadas nos cidadãos, na forma como prestam os serviços e nos resultados da 

aplicação destes serviços na sociedade.  
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Capítulo III – Metodologia de investigação 

3.1.  Procura do tema e da problemática 

A governação eletrónica e a sua aplicação à Administração Pública Local surge pelo interesse 

despertado pela relevância da temática no contexto científico e pela minha atividade 

profissional sempre estiveram ligadas à satisfação das necessidades dos cidadãos enquanto 

utilizadores de um serviço público. 

Enquanto funcionária de um município sinto que no meu dia-a-dia as preocupações com a 

qualidade do serviço prestado e a forma como se comunica com os munícipes na maioria das 

vezes feito de forma insuficiente, pois a nossa preocupação está dirigida para a forma como se 

leva a cabo cada uma das tarefas do ponto de vista do cumprimento da legislação e do 

processo administrativo, nomeadamente do Código do Procedimento Administrativo (CPA). 

Por outro lado ainda não utilizamos de forma estruturada ferramentas que nos permitem 

avaliar a qualidade da prestação do serviço público do ponto de vista do utilizador. 

Assim, surgiu a ideia de desenvolver um trabalho que permitisse a criar um primeiro 

mecanismo, simples, para avaliar do serviço público. 

Num primeiro momento pensou-se em avaliar o serviço prestado na perspetiva interna da 

Administração Pública Local, ou seja, perceber qual a opinião dos funcionários sobre o 

serviço público que prestam. Mas fazendo alguma investigação sobre este tema chegámos à 

conclusão que esta avaliação seria mais eficaz se fosse feita do ponto de vista do utilizador 

porque entendemos ser importante perceber a perceção dos cidadãos enquanto utilizadores de 

serviços públicos.  

Perante a exploração inicial optamos pelo tema da avaliação dos serviços públicos eletrónicos 

na Administração Pública Local. 
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3.2.  Delimitação do âmbito 

Com a definição do tema do trabalho passámos para a delimitação do âmbito. Inicialmente 

pensou-se desenvolver a observação sobre a Região de Lisboa e Vale do Tejo, que integra a 

NUTS III da Grande Lisboa, Lezíria do Tejo, Médio Tejo, Oeste e Península de Setúbal, 

assumindo a coordenação desta região a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR- LVT). 

Dada a dimensão desta região (51 municípios) optou-se por realizar o estudo sobre a unidade 

territorial do Médio Tejo. Explorámos os sítios dos municípios que compõem esta unidade 

territorial e concluímos que a estrutura e os conteúdos são semelhantes, pelo que 

abandonamos esta ideia. 

Por fim decidimos fazer o estudo sobre unidades territoriais de Lisboa e Península de Setúbal 

que compõe a Área Metropolitana de Lisboa e a NUTS II. Cada unidade territorial é composta 

por 9 municípios pelo que o estudo aqui abrange 18 municípios. 

Ilustração 7 - Localização geográfica da NUTS II 

 

As câmaras municipais que constituem a NUTS II, que ordenadas por ordem alfabética são as 

seguintes: Alcochete; Almada; Amadora; Barreiro; Cascais; Lisboa; Loures; Mafra; Moita; 

Montijo; Oeiras; Odivelas; Palmela; Seixal; Sesimbra; Setúbal; Sintra; Vila Franca de Xira. 
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Desenhámos a nossa investigação sobre os endereços eletrónicos dos 18 sítios das câmaras 

municipais que se encontram enunciados no quadro seguinte. 

Quadro 6 - Endereço eletrónico dos municípios em estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Município Endereço eletrónico 

Alcochete www.cm-alcochete.pt 

Almada www.m-almada.pt 

Amadora www.cm-amadora.pt 

Barreiro www.cm-barreiro.pt 

Cascais www.cm-cascais.pt 

Lisboa www.cm-lisboa.pt 

Loures www.cm-loures.pt 

Mafra www.cm-mafra.pt 

Moita www.cm-moita.pt 

Montijo www.mun-montijo.pt 

Oeiras www.cm-oeiras.pt 

Odivelas www.cm-odivelas.pt 

Palmela www.cm-palmela.pt 

Seixal www.cm-seixal.pt 

Sesimbra www.cm-sesimbra.pt 

Setúbal www.mun-setubal.pt 

Sintra www.cm-sintra.pt 

Vila Franca de Xira www.cm-vfxira.pt 
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3.3.  Perguntas de partida 

De há uns anos a esta parte que a Administração Pública Local tem vindo a dotar-se de meios 

que permitem uma governação mais participativa, mais aberta e transparente para servir 

melhor todos os cidadãos e as empresas (Comissão-Europeia, Comunicação da Comissão ao 

Parlamento Europeu ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das 

Regiões, 2010), mas nem sempre os resultados correspondem às expetativas.  

Para a Administração Pública, a qualidade dos serviços públicos é hoje uma preocupação 

contínua, pelo que as organizações começaram, por iniciativa própria, a perceber qual a 

interação que tinham com os cidadãos e se os resultados eram bem atingidos. 

Nos últimos anos, a qualidade dos e-services também evoluiu, passando agora a centrar-se nas 

necessidades e motivações dos clientes, utentes ou cidadãos como vemos no artigo “A 

Mutiple-Item Scale for Assessing E-Government Services Quality” de Papadomichelaki e 

Mentzas (Papadomichelaki & Mentzas, A Mutiple-Item Scale for Assessing E-Government 

Services Quality, 2009). Exploraremos este artigo que se foca nos diversos critérios de 

avaliação da qualidade:  

1 – Facilidade de utilização; 2 – Confiança; 3 – Funcionalidade e interação; 

4 – Fiabilidade; 5 – Conteúdo e apresentação da informação; 6 – Suporte ao cidadão 

(interatividade). 

A abordagem de avaliação de e-services que utilizaremos neste trabalho irá incluir estas 

características. Deste modo pretendemos obter resposta à questão que nos propusemos 

responder e as subquestões subsequentes. Assim as questões são: 

Qual o nível de qualidade oferecido pelos e-services na Administração Pública Local em 

Portugal?  

 1 – Quais os critérios mais usuais de avaliação da qualidade das interações 
eletrónicas? 

 2 – Quais as interações eletrónicas/ e-services da Administração Local? 

 3 – Qual a qualidade percebida dos sítios selecionados? 
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3.4. Pesquisa bibliográfica e análise documental  

Já em 1997 no Livro Verde para a Sociedade de Informação em Portugal era reconhecido que 

as tecnologias da informação influenciam os mais variados domínios da vida em sociedade. 

As suas aplicações percorrem o espectro dos grupos sociais. Há barreiras a transpor, 

oportunidades a explorar e benefícios a colher (Missão para a Sociedade de Informação, 

1997). 

A economia global, cada vez mais, é suportada no conhecimento, na informação e na 

comunicação sob a forma digital. Contudo, muitos países e milhões de pessoas continuam à 

deriva nesta realidade (Kummer, Markus, 2003). Muitos autores consideram que a informação 

é importante como meio de compreensão e acesso rápido a decisões e ações ao menor custo 

(Missão para a Sociedade de Informação, 1997). 

De facto, considerando a produção de bens e serviços ou simplesmente a satisfação de 

necessidades de cada indivíduo, quer na sua qualidade de profissional, quer na qualidade de 

cidadão, a informação assume um papel de crescente importância. Desta forma, todos os 

recursos que assegurem a melhor qualidade da informação, a sua mais fácil distribuição, 

recolha e apresentação, são determinantes para o desempenho de pessoas e organizações 

(Gouveia L. B., Local E-Government - A governação digital na autarquia, 2004). 

Um dos paradoxos do digital prede-se com a renovação importância do território. É nele que 

se fixam os recursos humanos, se concentram competências e se criam dinâmicas de partilha e 

circulação de informação. A lógica das cidades e regiões digitais não pode perverter a 

identificação do território enquanto espaço vital de cada indivíduo (Gouveia L. B., Internet - 

Como democratizar o seu uso e as suas práticas, 2003).  

É notório o aumento de consciência por parte do poder local e dos organismos da 

Administração Pública Local para as oportunidades das tecnologias de informação e 

comunicação (Gouveia L. B., Local E-Government - A governação digital na autarquia, 

2004). 

É através desta consciência que a Administração Pública Local terá necessariamente de se 

adaptar para responder aos desafios, tirando partido das oportunidades que se colocam com a 

evolução crescente das TIC para um maior fortalecimento na interação entre munícipe e 

município. 
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A Resolução do Conselho de Ministros n.º 22/2001, de 27 de fevereiro aponta para 

necessidade de realizar uma avaliação periódica das páginas na Internet dos organismos 

integrados na administração direta e indireta do Estado, pois é entendimento que as 

tecnologias de informação e comunicação contribuem para um melhor e mais eficaz 

desempenho das missões atribuídas à Administração Pública e que se referem ao seu 

relacionamento com os cidadãos e com outras instituições. O objetivo essencial a qualquer 

Estado democrático de aproximar o Estado dos Cidadãos. As TIC possibilitam de forma mais 

ampla a concretização deste objetivo. São múltiplas as formas em que aquelas tecnologias 

podem contribuir para tal desiderato. Uma delas é através da disponibilização pelos 

organismos públicos de páginas na Internet ( Presidência do Concelho de Ministros, 2001). 

Este desafio foi abraçado pelo Departamento de Sistemas de Informação da Universidade do 

Minho e pela Unidade de Missão Inovação e Conhecimento que contribuiu para o 

desenvolvimento de melhores práticas de e-government em Portugal. Em 2003 foi elaborada a 

terceira versão do Guia de Boas Práticas na Construção de Web Sites da Administração Direta 

e Indireta do Estado. Este guia apoiou os organismos no processo de construção de web sites, 

contribuindo para uma melhoria na utilização da internet e no âmbito dos serviços prestados 

ao cidadão. A internet é, neste contexto, uma ferramenta de melhoria, capaz de suportar ou de 

contribuir de forma decisiva para uma estratégia de modernização e de uma sintonia com a 

sociedade (Oliveira, Santos, & Amaral, 2003). 

Os significativos e contínuos avanços das TIC, permitem enormes ganhos ao nível da 

prestação de serviços e da gestão das organizações em que a redução de custos e obtenção de 

ganhos de eficiência e eficácia não podem ser ignorados (Alves & Moreira, Cidadania Digital 

e Democratização Electrónica, 2004). 

Os novos instrumentos de gestão da informação possibilitam o funcionamento em rede e o 

desenvolvimento de opções tecnológicas que permitem melhorar a qualidade dos processos 

operacionais e de decisão (Alves & Moreira, Cidadania Digital e Democratização Electrónica, 

2004).  

A Administração Pública Local encontra-se numa mudança de paradigma, motivada pela 

inovação, pelos desafios da cidadania participativa revelando que o que está em causa é a 

obtenção de um serviço de qualidade, definido pelos olhos dos munícipes, prestado com 

eficiência, eficácia e economicidade. Aumentar a qualidade e reduzir os custos é o segredo 
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que irá fomentar os processos de inovação tecnológica e social (Bilhim, A governação nas 

autarquias locais, 2004). 

Para que a Administração Pública Local se torne mais participativa e inclusiva esta terá 

necessariamente que responder às exigências de forma célere e com qualidade sem que sejam 

postos em causa os princípios básicos da facilidade em usar, da segurança, da confiança, da 

funcionalidade e interação, do conteúdo e aspeto visual e por fim da interatividade. É neste 

contexto que surge então o conceito de governo eletrónico local (local e-government) que é 

em tudo igual ao governo eletrónico apenas com uma abrangência regional. A noção de 

governo eletrónico (e-government) surge precisamente para designar o processo de 

transformação nas estruturas e relações internas e externas dos vários níveis do Estado e da 

Administração Pública através da incorporação e da potencialização das TIC’s. No entanto, o 

conceito de governo eletrónico é mais lato e inclui também a satisfação de exigências para 

uma Administração Pública menos burocratizada e mais centrada nos cidadãos (Alves & 

Moreira, Cidadania Digital e Democratização Electrónica, 2004). 

Segundo o Gouveia (2004), o conceito local e-government consiste na utilização das TIC’S, 

para oferecem ao indivíduo e às empresas de um dado território, serviços e condições para o 

fomento da democracia e da qualidade de vida, relacionando o poder político e a 

Administração Pública Local com o cidadão e com as empresas recorrendo à troca de 

informação de base sustentada em plataformas eletrónica (Gouveia L. B., Local E-

Government - A governação digital na autarquia, 2004). 

O uso das TIC pode ter diversos objetivos, nomeadamente ser um canal de comunicação, 

modernização, interação, decisão, simplificação, certificação e aproximação entre a 

Administração Pública, os cidadãos e de toda a comunidade (APDSI, Sociedade da 

Informação - O percurso português, 2007, p. 384).  

Fazendo uso deste potencial é notória a evolução que as TIC imprimiram na administração 

pública na última década, através de ações governamentais, preponderantes, que permitiram a 

sua modernização, como sendo a iniciativa “Ligar Portugal”, que se enquadra no Plano 

Tecnológico, e o “Programa Cidades e Regiões Digitais”. 

Os resultados destas iniciativas demonstraram que o Estado estava e está na internet mais 

como reflexo da sua estrutura orgânica e não de acordo com os problemas que o cidadão tem 

para resolver. Com efeito, a focalização no cidadão; a interoperabilidade; o envolvimento de 
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todos os funcionários; a reformulação e simplificação dos processos; a definição de planos 

concretos e indicadores são essenciais para a efetivação do governo eletrónico na 

administração pública (APDSI, Sociedade da Informação - O percurso português, 2007, p. 

383). 

A governação eletrónica não é apenas dotar a administração pública de tecnologia e meios é 

muito mais para além disto, a governação eletrónica só faz sentido se promover a participação 

de todos os intervenientes. Assim, a administração pública terá de evoluir através da alteração 

de conceções, de culturas e de competências em quantidade e qualidade (APDSI, Sociedade 

da Informação - O percurso português, 2007, p. 352). 

A informação excessiva é um dos maiores desafios, esta advém do resultado combinado da 

quantidade de informação, do seu débito e frequência, da complexidade do seu tratamento e 

da multiplicidade de canais, bem como da verificação da sua veracidade. Este fenómeno 

impede o bom funcionamento das organizações pois cria entropia no sistema e origina 

pressões para lidar com o excesso de informação em tempo e qualidade (APDSI, Luis Borges 

Gouveia , 2009, pp. 7,8). 

Para ultrapassar este fenómeno terão de ser criadas novas formas de organização através da 

inovação nas práticas, por via do aumento de competências do indivíduo, do uso de 

computadores e redes. As preocupações com a gestão e preservação da informação serão 

acrescidas e possibilitam afetar responsabilidades obtendo resposta às questões a onde, como 

e quem produz conhecimento e quem o certifica, assegurando qualidade dos dados 

produzidos. No conjunto, teremos uma organização em rede da Sociedade da Informação e do 

Conhecimento, baseada em novos equilíbrios relacionais e assente em modelos de governação 

que possibilitem o uso mais eficiente de recursos e tornem o governo mais eficaz (APDSI, 

Luis Borges Gouveia , 2009, p. 9). 

A qualidade dos serviços prestados na administração pública tem vindo progressivamente a 

tomar relevância de tal forma que passou a ser um dos aspetos que mais preocupa os 

decisores.  

Halaris, Magoutas, Papadomichelaki, & Mentzas (2007) referem que inicialmente a avaliação 

da qualidade dos serviços prestados era feita internamente, o que permitiu fazer progressos 

bastante significativos. Contudo, neste momento e tendo em conta os avanços tecnológicos 
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que se fizeram sentir na administração pública esta avaliação não é suficiente e muitas das 

vezes poderá ser pouco assertiva e não revelar os pontos que carecem de melhoria.  

Toda esta evolução é motivada pelo grande volume de cidadãos e empresas que utilizam os 

serviços online de tal modo que se atingiu em quantidade um nível crítico dos serviços online, 

pondo a nu as fragilidades do sistema e os múltiplos problemas relacionados com a qualidade 

dos serviços públicos que continuam a persistir e que foram inventariados em 2004 no e-

Government Unit, DC Information Society, de acordo com o “Top of the Web Survey” 

(Halaris, Magoutas, Papadomichelaki, & Mentzas, Classification and synthesis of quality 

approaches in e-government services, 2007). 

Estes autores entendem que a satisfação dos cidadãos enquanto clientes e utilizadores dos 

serviços públicos disponibilizados online só será atingida quando for estabelecido um modelo 

de qualidade com especificações que traduzam as diferentes dimensões e as relações 

existentes no que será entendido como a qualidade do serviço prestado. Deste modo a ênfase 

de todo este processo é colocado nos atributos internos da organização, ao nível da avaliação 

e das melhorias (Christos Halaris; Babis Magoutas; Xenia Papadomichelaki; and Gregoris 

Mentzas, 2007).  

O modelo de qualidade desenvolvido para avaliar a qualidade dos e-services deverá responder 

a três questões: O que se vai aceder? Quem tem permissão para aceder? e Como é que se vai 

proceder o acesso?  (Halaris, Magoutas, Papadomichelaki, & Mentzas, Classification and 

synthesis of quality approaches in e-government services, 2007). 

A fim de atingir resultados satisfatórios surge a necessidade de avaliar a qualidade dos            

e-services. Avaliar a “qualidade” não é tarefa fácil, depende de onde é feita avaliação, do 

modelo utilizado e do instrumento de medida, ou seja, do que se considera como um nível de 

qualidade padronizado. 

De acordo com Papadomichelaki & Mentzas (2009) o que confere a qualidade de um serviço 

é a combinação de vários conceitos tais como:  

1 – Facilidade de utilização; 2 – Confiança; 3 – Funcionalidade e interação; 4 – Fiabilidade;   

5 – Conteúdo e apresentação da informação; 6 – Suporte ao cidadão (interatividade). 

Esquematicamente este modelo pode ser assim representado. 
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Ilustração 8 - Adaptação do modelo E-GovQual (Papadomichelaki & Mentzas, A Mutiple-Item Scale for Assessing E-
Government Services Quality, 2009) 

 

 

 

As constantes preocupações com o nível de qualidade da prestação dos serviços e da relação 

com os utilizadores, em Portugal, é visível na Agenda Digital para a Europa 2010 e na 

Agenda Digital 2015, de 19 de Novembro de 2010, e mais recentemente a Agenda Portugal 

Digital. Nestes documentos estão previstas medidas que irão promover mais qualidade e 

comodidade para os cidadãos, pois o impacto pretendido é a melhoria da qualidade dos 

serviços públicos.  

Para que os utilizadores se sintam confortáveis e confiantes no uso de ambientes de internet 

será necessário que estes gozem de direitos, como a liberdade de expressão e informação, a 

proteção de dados pessoais e de privacidade, transparência, serviço telefónico universal, 

serviços de internet funcionais (Comissão-Europeia, Comunicação da Comissão ao 

Parlamento Europeu ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das 

Regiões, 2010). 

A Agenda Digital para a Europa vem relembrar que se deverá potenciar a confiança e a 

segurança digital recorrendo ao uso das TIC, pois os cidadãos gozam de direitos que, por se 
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encontrarem dispersos e nem sempre serem de fácil compreensão, impedem os cidadãos de 

encontrarem explicações simples dos seus direitos e obrigações, (Comissão-Europeia, 

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu ao Conselho, ao Comité Económico e 

Social Europeu e ao Comité das Regiões, 2010). 

Neste documento a Comissão Europeia, através da Agenda Digital, pretende demonstrar e 

definir o importante papel que a utilização das tecnologias de informação e comunicação terão 

como recurso fundamental da atividade económica e social. As TIC serão um pilar na 

estratégia Europa 2020 (Comissão-Europeia, Comunicação da Comissão ao Parlamento 

Europeu ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões, 

2010). 

Porém, verifica-se que as ações desenvolvidas no âmbito da Agenda Digital 2015 não 

envolveram o setor privado e a sociedade civil no processo de definição e implementação, 

estando mais direcionada para o setor público. Neste contexto, e tendo em conta que existem 

áreas na Agenda, como as compras públicas eletrónicas, o comércio eletrónico, a 

interoperabilidade, a investigação e desenvolvimento tecnológico, as competências e inclusão 

digitais ou os direitos de autor, que não foram asseguradas e que importa considerar 

promovendo o seu alinhamento com os objetivos do Governo a Agenda Digital 2015 foi 

revista (XIX Governo Constitucional, 2012).  

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 112/2012 aprova Agenda Portugal Digital que vem 

ao encontro das metas traçadas na Agenda Digital para a Europa e na Agenda Digital 2015, 

mas deixa de estar centrada apenas na ação do Governo e da Administração Pública, passando 

a ter um forte envolvimento do setor privado, em especial, das entidades ligadas ao setor das 

TIC (XIX Governo Constitucional, 2012) . 

A Agenda Portugal Digital assume o objetivo estratégico de promover a inovação, o 

empreendedorismo e a internacionalização da economia nacional, para tal é entendido que a 

utilização das TIC pelas empresas é um fator decisivo para aumentar a sua produtividade e 

competitividade (XIX Governo Constitucional, 2012). 

Na Agenda Portugal Digital é referido que existem aspetos a desenvolver para disponibilizar 

serviços públicos de qualidade, com custos inferiores para os cidadãos e para as empresas, e 

que simultaneamente reduzam a despesa pública, pelo que um dos seus objetivos seja 

“Promover a utilização dos serviços públicos online, para que sejam utilizados por 50% da 
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população, até 2016” (XIX Governo Constitucional, 2012). Para atingir este objetivo é 

fundamental perceber qual o nível de qualidade oferecido pelos e-services na Administração 

Pública assumindo assim este trabalho elevada relevância. 

 

3.5. Sistematização do Modelo de Análise  

A qualidade dos e-services e dos sítios é bastante complexo e rico em definições e 

instrumentos de medidas. Os vários estudos desenvolvidos até ao momento apontam para uma 

estrutura multidimensional que está direcionada para o modo como os serviços são prestados 

e utilizados. A abordagem feita no artigo que nos serviu de inspiração para desenvolver o 

modelo de análise está focalizada nas necessidades dos cidadãos, ou seja, a dimensão que se 

pretende atingir é a relacionada com a qualidade do serviço prestado em termos de 

disponibilidade, usabilidade, segurança entre outras caraterísticas que veremos mais à frente 

retratadas (Papadomichelaki & Mentzas, A Mutiple-Item Scale for Assessing E-Government 

Services Quality, 2009). 

É com base no artigo “A Mutiple- Item Scale for Assessing E-Government Service Quality” 

que desenvolvemos o modelo de análise porque se considera que este artigo responde às 

inquietações da Administração Pública em Portugal, ao considerar um elemento crítico na 

evolução da governação eletrónica o desenvolvimento de sítios para melhor atenderem as 

necessidades dos cidadãos. (Papadomichelaki & Mentzas, A Mutiple-Item Scale for 

Assessing E-Government Services Quality, 2009). 

O modelo de análise desenvolvido no âmbito deste trabalho sofreu influências de outros 

autores como sendo do Ranking Gávea / inter.face 2002 desenvolvido pelo Departamento de 

Sistemas de Informação da Universidade do Minho. Foi feita uma pesquisa de sítios de 

internacionais de referência na compra de produtos pela internet como sendo o ebay e o 

amazon. Esta pesquisa foi realizada na tentativa de perceber o que torna estes sítios amigos do 

utilizador pela facilidade que é realizar pesquisa de produtos, pela segurança que oferecem 

aos utilizadores para realizar as suas transações e pela memória das transações executadas. 

O modelo de análise é composto por seis critérios subdividindo-se cada um deles em mais uns 

quantos subcritérios que perfazem na totalidade 41. Os seis critérios (C) que compõem o 

inquérito são os seguintes: (C1) Facilidade de utilização; (C2) Confiança; (C3) 
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Funcionalidade e interação; (C4) Fiabilidade; (C5) Conteúdo e apresentação da informação; 

(C6) Suporte ao cidadão (interatividade). 

A avaliação de cada um dos 18 municípios foi feita através da consulta do respetivo sítio e 

averiguando se existe disponível para consulta, na perspetiva do utilizador, cada um dos 

subcritérios devendo o inquirido atribuir uma pontuação para cada item de acordo com a 

escala associada a cada subcritério.  

A escala dos subcritérios é comum pelo que nos cálculos de valores considerou-se o intervalo 

0 a 1. Atribuiu-se o valor 0 quando se verifica a total ausência de funcionalidade, o valor 1 

quando se verifica a existência da funcionalidade. 

Passa-se agora a enunciar cada um dos critérios e subcritérios (Sc) em estudo. 

(C1) - Facilidade de utilização: Este critério, tal como o nome indica, pretende avaliar se um 

sítio é fácil de utilizar, se o visitante consegue facilmente movimentar-se e encontrar o que 

motivou a sua visita ao sítio (Oliveira, Santos, & Amaral, 2003), ou seja, se a navegação é 

simples e se os serviços ou conteúdos são claros promovendo interação com o visitante 

(Papadomichelaki & Mentzas, A Mutiple-Item Scale for Assessing E-Government Services 

Quality, 2009)   

O critério é constituído por seis subcritérios e passa-se a enunciar cada um deles: 

- (Sc1.1) - Mapa do sítio: Página que contém o mapa do sítio com links diretos, para vários 

itens, de modo a facilitar o acesso à informação (Santos & Amaral, 2002). 

- (Sc1.2) Funções de pesquisa personalizados: Motor de busca de informação por palavra-

chave (Santos & Amaral, 2002).  

- (Sc1.3) Estabelecer ligações com motores de busca: Existência de referências dos sítios 

dos organismos nos principais motores de busca (sapo; Google; aeiou; Yahoo) (Santos & 

Amaral, 2002).  

- (Sc1.4) URL (endereço do sítio) fácil de menorizar: Endereço eletrónico do organismo 

simples de recordar. 

- (Sc1.5) Informação personalizada: Barra de navegação na página principal com a 

indicação da maioria dos diferentes itens que constituem o sítio (Santos & Amaral, 2002).  
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- (Sc1.6) Capacidade de fazer personalizações: Possibilidade de adaptar o sítio do 

organismo às caraterísticas e necessidades do utilizador, como sendo a possibilidade de alterar 

o idioma (Papadomichelaki & Mentzas, A Mutiple-Item Scale for Assessing E-Government 

Services Quality, 2009).  

(C2) - Confiança: Este critério pretende avaliar a confiança de um sítio para o utilizador, esta 

está dependente da capacidade de uma rede ou sistema informático resistir a eventos 

acidentais ou ações maliciosas ou ilícitas que comprometem a disponibilidade, autenticidade, 

integridade e confidencialidade dos dados armazenados ou transmitidos e dos serviços 

conexos oferecidos ou acessíveis (União Europeia, 2010).  

Entende-se ainda que deve de existir um equilíbrio entre a privacidade do utilizador e os seus 

direitos no acesso aos organismos (Layne & Lee, Developing fully functional E-government: 

A four stage model, 2001). 

O critério em causa é constituído por cinco subcritérios e passa-se a definir cada um deles: 

- (Sc2.1) Arquivo seguro de dados pessoais: Mecanismo que permite garantir a segurança e 

a confidencialidade dos dados e impede uso e a divulgação indevido (Iribarren M. , et al., 

2008). 

 - (Sc2.2) Rejeição da autenticação das partes envolvidas: Mecanismo que permite 

reconhecer o utilizador quando este pretender aceder aos diferentes serviços disponibilizados 

pelo organismo no seu sítio. 

- (Sc2.3) Procedimento para adquirir/ obter utilizador e palavra passe: Mecanismo que 

permite criar autenticação de acesso ao organismo 

- (Sc2.4) Transação correta, encriptação de mensagens: Mecanismo que garante que a 

comunicação ocorre corretamente, sem perda de conteúdos e de confidencialidade. 

Possibilidade de efetuar algumas operações simples, como sendo o preenchimento on-line de 

formulários (AL-Khatib, A Citizen Oriented E-government Maturity Model, 2009). 

- (Sc2.5) Assinaturas digitais, controlo de acessos: Mecanismo de segurança que permite 

que as comunicações são seguras (Santos & Amaral, 2002)  

(C3) - Funcionalidade do ambiente interativo: Este critério avalia se um ambiente 

interativo é aquele que promove a interação do individuo e assegura a facilidade de partilha de 
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informação entre os interessados (Gouveia L. B., Local E-Government - A governação digital 

na autarquia, 2004).  

Este critério é constituído por quatro subcritérios e passam-se a enunciar:  

- (Sc3.1) Existência de ajudas on-line (formulários): Item dedicado ao apoio dos 

utilizadores. 

- (Sc3.2) Reutilização da informação do cidadão para futura interação: Mecanismo que 

possibilita guardar dados e operações realizadas anteriormente (Papadomichelaki & Mentzas, 

A Mutiple-Item Scale for Assessing E-Government Services Quality, 2009). 

- (Sc3.3) Formulários com cálculos automáticos: Mecanismo que permite aferir se os dados 

inseridos são reais e permitir associá-los ao utilizador.  

- (Sc3.4) Formatos de resposta adequados: Apresentação automática de texto de ajuda em 

campos de formulário que ajuda os utilizadores a preencher o formulário (Papadomichelaki & 

Mentzas, A Mutiple-Item Scale for Assessing E-Government Services Quality, 2009). 

(C4) - Fiabilidade: Entende-se que a fiabilidade é demonstrada pela confiança que utilizador 

tem quando interage com o sítio, na forma e no tempo da obtenção resposta ao solicitado 

(Papadomichelaki & Mentzas, A Mutiple-Item Scale for Assessing E-Government Services 

Quality, 2009). 

Este critério é composto por cinco subcritérios e a passam-se a descrever: 

- (Sc4.1) Exatidão na execução dos serviços solicitados: Mecanismo que garante a correta 

inserção de dados para posteriormente responder adequadamente ao solicitado. 

- (Sc4.2) Prestação de serviços “in time” (a tempo/na hora): Sistema que permite avaliar o 

tempo de resposta. 

- (Sc4.3) Acessibilidade ao sítio: Mecanismo que garante que a informação disponibilizada 

não é alterada independentemente do número de utilizadores que acedem ao serviço em 

simultâneo (Papadomichelaki & Mentzas, A Mutiple-Item Scale for Assessing E-Government 

Services Quality, 2009).   
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- (Sc4.4) Compatibilidade com os diferentes navegadores (browsers): Capacidade de ser 

compatível com as principais versões de browsers mais utilizadas, sendo estas: Internet 

Explorer; FireFox; GoogleChrome; Opera; Safari. 

- (Sc4.5) Velocidade de carregamento / transação: Verificar que o sítio do organismo se 

encontra sempre acessível, ou seja, está 24h todos os dias da semana acessível 

(Papadomichelaki & Mentzas, A Mutiple-Item Scale for Assessing E-Government Services 

Quality, 2009) e que o tempo de carregamento da informação não desincentivando a sua 

utilização (Santos & Amaral, 2002), isto é que não seja superior a 20 segundos.   

(C5) - Conteúdo e apresentação da informação: O citério em análise vem aferir a forma 

com a informação se encontra organizada e disponível no sítio permite aferir a qualidade da 

informação e o contexto ou tipo de utilizador para a qual esta foi pensada (Carvalho, Simões, 

& Silva, 2005). Este critério é composto por nove subcritérios que se passam a explicar: 

- (Sc5.1) Apresentação do organismo: Entende-se que neste item devem de constar a 

missão, a estrutura orgânica e os serviços prestados pelo organismo, a fim de possibilitar uma 

ideia geral sobre sítio do organismo e o que este pode oferecer. 

- (Sc5.2) Coerência dos dados: Entende-se que a informação tem qualidade e integridade se 

esta se mantiver inalterada em todos os links /separadores que falem sobre o mesmo assunto, 

ou seja, se a informação for precisa e completa (Iribarren M. , et al., 2008).  

- (Sc5.3) Precisão e consistência dos dados: A qualidade de informação é medida pela forma 

com o assunto é tratado, ou seja, o excesso ou falta de elementos são considerados negativos 

(Papadomichelaki & Mentzas, A Mutiple-Item Scale for Assessing E-Government Services 

Quality, 2009). 

- (Sc5.4) Relevância dos dados: Entende-se que a informação é relevante se esta for entregue 

oportunamente e corretamente, demonstrando assim a eficácia do serviço (Iribarren M. , et al., 

2008). 

- (Sc5.5) Informação atualizada: A informação disponibilizada no sítio deve de conter a data 

em que foi produzida. Os documentos disponibilizados no para uso dos utilizadores devem, 

também, conter a data da última atualização (Santos & Amaral, 2002). 

- (Sc5.6) Ligações: Este indicador pretende identificar se as ligações estão a corresponder, ou 

seja, se nos encaminham para um separador correto. 
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- (Sc5.7) Facilidade de compreensão/ interpretação dos dados: A interação do utilizador 

com o sítio deverá ser simples e intuitiva garantindo assim a compreensão e a interpretação do 

conteúdo.  

- (Sc5.8) Cores, gráficos, animações: O grafismo do sítio deverá permitir facilmente a sua 

utilização para todos incluindo os utilizadores com necessidades especiais. Para tal deverá 

conter o símbolo de acessibilidade do conteúdo da web do W3C (world wide web consortion).  

- (Sc5.9) Tamanho da página da web: A dimensão do sítio depende da quantidade de 

informação que cada organização entende disponibilizar aos utilizadores.  

(C6) - Suporte ao cidadão (interatividade): Entende-se que são as ajudas existentes nos 

sítios das organizações que facilitam a interação e a troca de informação com os utilizadores 

(Papadomichelaki & Mentzas, A Mutiple-Item Scale for Assessing E-Government Services 

Quality, 2009). 

Este critério é constituído por doze subcritérios que se passam a explicar: 

- (Sc6.1) Guias amigos do utilizador / guias fáceis de consultar pelos utilizadores: 

Existência de orientações ou documentos que possibilitam ajudar o utilizador na consulta do 

sítio. 

- (Sc6.2) Novidades: Existência de um link ou de um campo que possibilita aceder aos 

últimos acontecimentos, estes podem estar ordenados por data ou por motivo de interesse. 

- (Sc6.3) Páginas de ajuda, perguntas frequentes: Documento onde se encontram as 

respostas às perguntas mais frequentes, vulgarmente designado por FAQ’S (Santos & Amaral, 

2002).  

- (Sc6.4) Ferramentas / facilidade em fazer o seguimento / acompanhamento da 

transação: Existência de meios que promovam o acompanhamento dos utilizadores e 

facilitem a interação com o sítio do organismo. Estes meios podem ser os mais tradicionais 

como sendo a possibilidade de fazer uma chamada telefónica (Papadomichelaki & Mentzas, A 

Mutiple-Item Scale for Assessing E-Government Services Quality, 2009).  

- (Sc6.5) Existência de informação com os contactos: Informação que permite aos 

utilizadores saber os contactos do organismo, nomeadamente, morada, telefone, fax e 
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endereço eletrónico. Entende-se que deverão estar disponíveis os contactos gerais do 

organismo e os contactos dos diversos serviços (Santos & Amaral, 2002). 

- (Sc6.6) Resolução de problemas: Existência de um contacto ou de um endereço eletrónico 

para onde devem de ser comunicados os problemas.  

- (Sc6.7) Resposta pronta / rápida aos inquéritos dos clientes: Verificar se consta no sítio o 

prazo de resposta. Este prazo deverá respeitar os 15 dias para a primeira resposta, de acordo 

com legislação existente sobre esta matéria, o n.º 1, do artigo 39.º do Decreto-Lei n.º 135/99 

(Santos & Amaral, 2002). 

- (Sc6.8) Preenchimento e entrega de documentos on-line: Entende-se que existem meios 

que permitem o preenchimento e a entrega dos documentos on-line. 

- (Sc6.9) Pagamentos on-line: Mecanismo que possibilita efetuar pagamentos. 

- (Sc6.10) Segurança nos pagamentos on-line: Mecanismo que possibilita efetuar 

pagamentos.  

Neste critério não foram avaliados dois subcritérios “Conhecimento e delicadeza dos 

funcionários” e “Funcionários que transmitem confiança e segurança” porque não possíveis 

aferir a partir da consulta dos sítios, estes são relacionados com o conhecimento, a delicadeza 

e a confiança e segurança que os funcionários transmitem aos cidadãos no atendimento 

presencial.   

- (Sc6.11) Conhecimento e delicadeza dos funcionários: A concordância da informação 

transmitida pelo funcionário revela a qualidade da informação do organismo através do seu 

conteúdo. Segundo Iribarren M. , et al.( 2008) a informação deve cumprir com as leis e com 

os regulamentos internos que regem o funcionamento da organização (Iribarren M. , et al., 

2008).  

- (Sc6.12) Funcionários que transmitem confiança e segurança: A eficiência de um 

organismo é revelada pela forma com os seus funcionários transmitem a informação. Entende-

se assim que a informação divulgada deverá ser relevante e pertinente bem como a resposta 

aos utilizadores atempada, correta e consistente (Iribarren M. , et al., 2008). 
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Finda a definição de cada um dos critérios e subcritérios em estudo vamos focar na 

determinação do valor da qualidade de cada um dos 18 municípios em análise. Este é 

conseguido pela visita e averiguação da existência de cada um dos subcritérios nos sítios.   

 

3.6. Conceção e apresentação do modelo de análise  

O modelo de análise que construímos é apresentado na ilustração 9. Este modelo foi aplicado 

aos 18 município que constituem a NUTS II, pelo que é constituído por 18 folhas. 

Passámos agora a descrever em consiste o modelo construído: 

• Cada município e respetivo sítio foi analisado pelo mesmo conjunto de observadores, 

avaliadores e respondentes. 

• Neste estudo foram convidados 11 pessoas como observadores, avaliadores e 

respondentes. 

• Assim cada respondente manifestou-se sobre o sítio de cada um dos 18 municípios em 

estudo. 

• A avaliação da qualidade de cada sítio é composta pela avaliação de 6 critérios já 

enunciados anteriormente. 

Cada critério apresenta-se decomposto em subcritérios da seguinte forma: 

Quadro 7 - Quantificação da distribuição dos subcritérios por critérios 

Identificação dos critérios Quantificação dos subcritérios 

C1 - Facilidade de utilização 6 

C2 - Confiança 5 

C3 – Funcionalidade do ambiente interativo 4 

C4 - Fiabilidade 5 

C5 – Conteúdo e apresentação da informação 9 

C6 – Suporte ao cidadão (interatividade) 10 
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 No modelo em estudo foi avaliada a evidência dos 39 subcritérios nos sítios dos 18 

municípios em análise. 

• Cada subcritério foi avaliado em 0 se não houver evidências do subcritério e 1 se 

houver evidências do subcritério. 

 

Para um único respondente 

• Assim, o valor mínimo da avaliação de um sítio é zero se não existirem evidências de 

nenhum subcritério. O valor máximo, por município, é 39 se existirem evidências para todos 

os subcritérios. 

• Como cada critério tem um número diferente de subcritérios na coluna 5 do modelo 

foi calculada a percentagem obtida em cada critério. Assim o valor de cada critério passou a 

ter uma base comum. 

• O valor da qualidade percebida por respondente, por município foi obtido através da 

média aritmética das percentagens obtidas por critérios apresentado na coluna 5.  

 

Para 11 respondentes 

• O valor mínimo da avaliação de um sítio é zero se não existirem evidências de 

nenhum subcritério. O valor máximo, por município, é o produto do número total dos 

subcritérios (39) pelo número total de respondentes (11), ou seja, 429. 

• Como cada critério tem um número diferente de subcritérios na coluna 5 do modelo 

foi calculada a percentagem obtida em cada critério. Assim o valor de cada critério passou a 

ter uma base comum. 

• O valor da qualidade percebida para os 11 respondentes, por município, foi obtido 

através da média aritmética das percentagens obtidas por critérios apresentado na coluna 5.  

A expressão matemática que permitiu determinar o valor da qualidade percebida para cada um 

dos 18 municípios é a seguinte:  



Qual o nível de qualidade oferecido pelos e-services na Administração Pública Local em Portugal?   

  67 

� �	∑ ����	�
� � � 

Em que: 

Vaci – Valor ajustado do critério; 

i – Total de critérios; 

ni  - Número total de subcritérios por critério. 

 

- Determinação do valor da qualidade do critério ajustado à percentagem (Vaci) 

����	 �	���
 	� � 

Em que: 

VCi  - Valor do critério 

n – número total de subcritérios no critério i 

 

- Determinação do valor da qualidade do critério (Vci) 
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Em que: 

VCi – Valor do critério; 

i – Total de critérios; 

ni  - Número total de subcritérios por critério; 

S – índice que varia de 1 a n subcritérios; 

VSc – Valor do subcritério. 
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- Determinação do valor do subcritério (VSc) 

• Para cada critério (i) a variar entre 1 e 6 

 - Valor de 0 ou 1 atribuído ao subcritério VSc dado pelo respondente j 

������ 
  - Soma dos valores anteriores para o total de respondentes (j = 11) para um critério 

�����,�
��

���
 

Resumindo, 

- Valor do subcritério (VScᵢ) foi determinado pela soma das pontuações obtidas através das 

observações realizadas pelos 11 respondentes aos 18 sítios da NUTS II, considerando 

unicamente a métrica com o valor 1; 

- Valor do critério (VCᵢ) foi determinado através do somatório do valor dos subcritérios; 

- Valor ajustado do critério do município (Vac) foi determinado através da divisão do valor do 

critério pelo valor máximo possível do subcritério ajustado à percentagem; 

- Valor da qualidade percebida do município (Q) foi determinado pela divisão do valor 

ajustado do critério do município pelo número de critérios do modelo em estudo. 

A folha de cálculo que nos permitirá obter o valor da qualidade de cada um dos 18 municípios 

terá o seguinte aspeto: 
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Ilustração 9 - Folha de cálculo para determinar o valor da qualidade de cada município. 
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3.7. Conceção e apresentação do inquérito 

O inquérito foi desenvolvido para se obter resposta de qualidade de cada subcritério para cada 

um dos 18 municípios que constituem a NUTS II.  

Neste âmbito a investigação foi conduzida tendo por base um inquérito realizado por 11 

respondentes que através da visita aos sítios dos municípios em estudo. 

 

3.8. Captação dos resultados dos inquéritos 

Foi desenvolvido para cada município uma folha, em formato digital, com as observações 

feitas pelo conjunto dos 11 respondentes. 

Entre os dias 1 e 20 de dezembro de 2012 os sítios foram analisados e os inquéritos 

preenchidos. 

Entre os dias 26 de dezembro de 2012 e 5 de janeiro de 2013 os dados dos inquiridos foram 

transcritos para o modelo no programa de Excel. 

Os dados introduzidos no programa de Excel foram verificados em confronto com a folha de 

origem por uma terceira pessoa. 

No quadro seguinte e apenas para o critério “Facilidade de utilização” encontram-se os 

resultados do inquérito que provém das observações feitas ao sítio do Município de Alcochete 

pelos 11 respondentes. 
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Quadro 8 - Registo da observação dos subcritérios do critério “C1 – Facilidade de utilização” no município de Alcochete 

Subcritérios Observa-se que não existe Observa-se que existe 

1.1. Mapa do sítio 0 11 

1.2. Funções de pesquisa personalizadas 0 11 

1.3. Estabelecer ligações com motores de busca 7 4 

1.4. URL (endereço do sítio) fácil de lembrar 0 11 

1.5. Informação personalizada 0 11 

1.6. Capacidade de fazer personalizações 11 0 
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Capítulo IV – Análise, resultados e discussão 

4.1. Análise qualitativa  

4.1.1.  Caraterização dos municípios  

O trabalho aqui apresentado tem como objetivo aferir o nível de qualidade dos e-services da 

administração pública na região estatística Lisboa correspondente à circunscrição territorial de 

nível II da Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos (NUTS) que de 

acordo com os Censos de 2011 é a segunda região estatística mais populosa de Portugal com 

2 821 699 de habitantes (Instituto Nacional de Estatística, IP, 2011). 

Com esta abordagem qualitativa pretendeu-se caraterizar cada um dos 18 municípios através 

de seis variáveis. Estas permitem de uma forma rápida conhecer o município. Os fatores 

considerados são os seguintes: 

1 – Localização geográfica; 2 – Dimensão; 3 – Número de freguesias; 4 – População 

residente; 5 – Atividades económicas dominantes; 6 – Orientação partidária. 

É de notar que todos os municípios em estudo integram a Área Metropolitana de Lisboa desde 

2008 conforme disposto na Lei 46/2008, de 27 de agosto (Área Metropolitana de Lisboa, 

2012). 

Para construir esta caraterização consultámos diversas fontes eletrónicas, nomeadamente, dos 

sítios dos municípios em estudo, do Instituto Nacional de Estatística, da RTP, da Sociedade 

de Consultores Augusto Mateus &Associados e da Porto Editora. 

Através da consulta capturámos, para cada um dos municípios, os dados correspondentes a 

cada um das variáveis. De seguida e por ordem alfabética é apresentada a caraterização dos 

municípios. 
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Alcochete 

A vila de Alcochete é sede do município com o mesmo nome e faz parte integrante da 

Península de Setúbal, integrada, por sua vez, na NUTS II de Lisboa, que engloba a Península 

de Setúbal e a sub-região da Grande Lisboa (Instituto Nacional de Estatística, IP, 2011). 

Alcochete localiza-se na margem sul do estuário do rio Tejo e é a sede da Reserva Natural do 

Estuário do Tejo (Município de Alcochete, 2012). 

O concelho de Alcochete tem uma área de 128,5 km2 e é composto por 3 freguesias, 

Alcochete, Samouco e São Francisco e, de acordo com os Censos 2011, a população residente 

no concelho de Alcochete é 17 569  (Instituto Nacional de Estatística, IP, 2011). 

As atividades económicas mais relevantes são a indústria transformadora, a salicultura e a 

agricultura (Distrito de Setúbal). 

A orientação partidária é de esquerda (PCP) (RTP, Rádio e Televisão de Portugal, 2009). 

Almada 

A cidade de Almada é a sexta cidade mais populosa do país com cerca de 89 500 habitantes. 

A par disto, é também sede de concelho e faz parte integrante da NUTS III - Península de 

Setúbal, integrada, por sua vez, na NUTS II de Lisboa, que engloba a Península de Setúbal e a 

sub-região da Grande Lisboa (Instituto Nacional de Estatística, IP, 2011). 

O concelho de Almada tem uma área 70,2 km2 e é composto por 11 freguesias, Feijó, 

Cacilhas, Cova da Piedade, Almada, Laranjeiro, Pragal, Caparica, Costa da Caparica, 

Trafaria, Charneca da Caparica e Sobreda (Informa, 2009). As seis primeiras freguesias são 

urbanas e constituem a área urbana com uma dimensão de 13,74 km2 (Município de Almada, 

2009). 

No concelho de Almada de acordo com os Censos de 20011 residem 174 030 pessoas 

(Instituto Nacional de Estatística, IP, 2011). 

As atividades predominantes são: Serviços; Construção civil; Indústria petrolífera; 

Agricultura (em número muito reduzido) (Município de Almada, 2009). 

A orientação partidária é de Esquerda (PCP) (RTP, Rádio e Televisão de Portugal, 2009). 
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Amadora 

O Município da Amadora inscreve-se na área geográfica da Área Metropolitana de Lisboa 

Norte (AMLN) (Área Metropolitana de Lisboa, 2012).    

O concelho da Amadora pertence ao distrito de Lisboa que integra, por sua vez, a NUTS II de 

Lisboa, que engloba a Península de Setúbal e a sub-região da Grande Lisboa (Município da 

Amadora, 2012). 

O concelho da Amadora divide-se em 11 freguesias, Alfragide, Brandoa, Buraca, Damaia, 

Falagueira Venda Nova, Mina, Reboleira, Venteira, Alfornelos e São Brás. Estas encontram-

se distribuídas numa área de 23,79 km2 (Município da Amadora, 2012). 

Neste concelho residem, de acordo com os Censos 2011, 175 135 pessoas (Instituto Nacional 

de Estatística, IP, 2011). 

O concelho da Amadora é essencialmente residencial, contudo dispõe de parques comerciais e 

empresariais de relevo a nível nacional. Neste concelho estão também sediadas algumas 

empresas internacionais que operam em Portugal (Município da Amadora, 2012).  

A orientação partidária é de Esquerda (PS) (RTP, Rádio e Televisão de Portugal, 2009). 

Barreiro 

O concelho do Barreiro faz parte integrante da NUTS III Península de Setúbal, integrada, por 

sua vez, na NUTS II de Lisboa, que engloba a Península de Setúbal e a sub-região da Grande 

Lisboa (Augusto Mateus & Associados - Sociedade de Consultores, 2007). 

O concelho do Barreiro tem uma área de 31,6 km2, onde se encontram as freguesias do Alto 

do Seixalinho, do Barreiro, de Coina, do Lavradio, de Palhais, do Santo António da Charneca 

e da Verderena (Município do Barreiro, 2012) 

De acordo com os Censos de 2011 o número de habitantes deste pequeno concelho são 78 764 

pessoas (Instituto Nacional de Estatística, IP, 2011). 

A atividade económica no concelho do Barreiro é centrada em quatro setores: Comércio 

(39%); Alojamento e restauração (15%); Construção (12%); Indústrias transformadoras (8%) 

(Augusto Mateus & Associados - Sociedade de Consultores, 2007). 
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A orientação partidária é de Esquerda (PCP) (RTP, Rádio e Televisão de Portugal, 2009). 

Cascais 

A vila de Cascais é sede do concelho com o mesmo nome e que pertence ao distrito de 

Lisboa. Este concelho faz parte integrante da NUTS II de Lisboa, que engloba a Península de 

Setúbal e a sub-região da Grande Lisboa (Área Metropolitana de Lisboa, 2012). 

O concelho de Cascais tem uma área de 99,07 km2 e é composto por 6 freguesias: 

Alcabideche; Carcavelos; Cascais; Estoril; Parede; São Domingos de Rana (Instituto Nacional 

de Estatística, IP, 2011). 

De acordo com os Censos de 2011 o número de habitantes deste concelho é 206 429 (Instituto 

Nacional de Estatística, IP, 2011) . 

A atividade económica no concelho de Cascais está principalmente ligada ao turismo, a 

atividade pesqueira e o comércio local (Cascais, 2012). Estas atividades são dominantes, dada 

a sua localização geográfica junto ao Oceano Atlântico, na famosa Costa do Estoril. 

A orientação partidária é de Direita (PPD/PSD.CDS-PP) (RTP, Rádio e Televisão de 

Portugal, 2009). 

Lisboa 

Lisboa é capital do país, capital de distrito, sede de concelho, a maior e mais importante 

cidade de Portugal, é também a capital da Área Metropolitana de mesmo nome e ainda o 

principal centro da sub-região estatística da Grande Lisboa (Área Metropolitana de Lisboa, 

2012). 

 A Região de Lisboa é uma região estatística NUT II portuguesa, que compreende 

aproximadamente a metade sul do distrito de Lisboa e a metade norte do distrito de Setúbal 

(Área Metropolitana de Lisboa, 2012) . 

O concelho de Lisboa tem uma área de 83,84 km2 e divide-se em 53 freguesias, onde residem, 

de acordo com os Censos de 2011, 547 631 pessoas (Instituto Nacional de Estatística, IP, 

2011). 

As atividades económicas neste concelho são bastante abrangentes e diversa desde o turismo, 

às indústrias têxteis, aos estaleiros, à siderurgia, à pesca, às refinarias de petróleo e como não 
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poderia deixar ser os serviços, onde estão incluídos aos principais unidades de saúde e ensino 

superior.  

A orientação partidária é de Esquerda (PS) (RTP, Rádio e Televisão de Portugal, 2009). 

Loures  

A cidade de Loures é sede do concelho com o mesmo nome e que pertence ao distrito de 

Lisboa, à região de Lisboa e sub-região da Grande Lisboa. Este concelho localiza-se na 

margem direita do rio Tejo (Município de Loures, 2012) 

O concelho de Loures tem uma área de 169,12 km2 e é composto, atualmente, por dezoito 

freguesias onde residem, de acordo com os Censos de 2011, 205 054 pessoas (Instituto 

Nacional de Estatística, IP, 2011). 

A atividade económica no concelho de Loures está principalmente ligada ao turismo, à 

agricultura, à indústria de conteúdos audiovisuais (Município de Loures, 2012) . 

A orientação partidária é de Esquerda (PS) (RTP, Rádio e Televisão de Portugal, 2009). 

Mafra  

A vila de Mafra é sede do concelho com o mesmo nome e que pertence ao distrito de Lisboa, 

à região de Lisboa e sub-região do Oeste (Área Metropolitana de Lisboa, 2012). 

O concelho de Loures tem uma área de 291,42 km2 (MediaWiki, Mafra_(Portugal), 2012), e é 

composto por dezassete freguesias (Município de Mafra, 2012), onde, de acordo com os 

Censos de 2011, residem 76 685 pessoas (Instituto Nacional de Estatística, IP, 2011) . 

O concelho de Mafra, de acordo com a informação disponibilizada no seu sítio referente ao 

ano de 2002, apresenta uma estrutura empresarial com forte peso do setor terciário (68,0%), 

relativamente ao primário (3,6%) e ao secundário (28,3%). Uma outra componente económica 

não mesmo importante é o turismo onde a vila de Mafra é famosa pelo seu palácio-convento 

que constitui a mais grandiosa obra do barroco português (Município de Mafra, 2012). 

A orientação partidária é de Direita (PSD) (RTP, Rádio e Televisão de Portugal, 2009). 

 

Moita  
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A Moita é uma vila pertencente ao Distrito de Setúbal e é sede do concelho, este pertence à 

região de Lisboa e sub-região da Península de Setúbal (Área Metropolitana de Lisboa, 2012). 

O concelho da Moita situa-se na margem esquerda do Estuário do Tejo e dispõe uma frente 

ribeirinha com 20km (Município da Moita, 2009).  

O concelho da Moita tem uma dimensão de 55,38 km2, é composto por 6 freguesias sendo 

estas Alhos Vedros, Baixa da Banheira, Moita, Sarilhos Pequenos e Vale da Amoreira. De 

acordo com os censos de 2011 residem no concelho da Moita 66 029 habitantes (Instituto 

Nacional de Estatística, IP, 2011).  

No concelho da Moita é a atividade agricultura desenvolvida em pequenas propriedades que 

predomina, apesar de o setor secundário através de unidades industriais de pequena e média 

dimensão começaram a ter alguma expressão, motivado por uma política industrial de 

captação de investimentos desenvolvida pelo Município da Moita (Município da Moita, 

2012). Estas ações passam pela oferta de terrenos indústrias infraestruturados a baixo custo 

(Município da Moita, 2012). 

Contudo e de acordo com a caracterização socioeconómica feita pelo Município da Moita 

grande parte da população residente no concelho da Moita exerce a sua atividade nos 

concelhos limítrofes da Área Metropolitana de Lisboa, predominantemente nos sectores 

secundários e terciário, efetuando deslocações diárias entre o local de trabalho e o de 

residência, utilizando transportes públicos (rodoferroviários e fluviais) e viatura própria 

(Município da Moita, 2012). 

A orientação partidária é de Esquerda (CDU) (RTP, Rádio e Televisão de Portugal, 2009). 

 Montijo  

A cidade do Montijo é sede do concelho com o mesmo nome, pertence ao Distrito de Setúbal, 

à região estatística de Lisboa, NUTS II, e à sub-região da Península de Setúbal (Área 

Metropolitana de Lisboa, 2012). 

O concelho do Montijo tem uma dimensão de 348,09 km2 onde residem 51 222 habitantes, de 

acordo com os censos de 2011 (Instituto Nacional de Estatística, IP, 2011). 
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O concelho do Montijo é composto por 8 freguesias: Afonsoeiro; Alto Estanqueiro Jardia; 

Atalaia; Canha; Montijo; Pegões; Santo Isidro de Pegões; Sarilhos Grandes ( Município do 

Montijo, 2012).  

A economia do concelho do Montijo está fortemente ligada à agricultura, nomeadamente, à 

produção, abate e transformação de carne, à preparação e transformação da cortiça, bem como 

à produção hortícola, vinícola e florícola ( Município do Montijo, 2012). 

Com a Ponte Vasco da Gama a atividades económica deste concelho tem vindo a 

reconfigurar-se, cada vez mais ligado a atividades comerciais e de serviços ( Município do 

Montijo, 2012). 

A orientação partidária é de Esquerda (PS) ( Município do Montijo, 2012). 

Oeiras  

Oeiras é uma vila sede de concelho e que pertence à freguesia de Oeiras e São Julião da Barra 

(Município de Oeiras, 2009). 

O concelho de Oeiras pertence ao Distrito de Lisboa e situa-se na margem direita do estuário 

do Tejo (Município de Oeiras, 2009) 

O concelho de Oeiras tem uma dimensão de 45,84 km2 (MediaWiki, Oeiras, 2012), e é 

composto por 10 freguesias: Algés; Barcarena; Carnaxide; Caxias; Cruz Quebrada-Dafundo; 

Linda-a-Velha; Oeiras e São Julião da Barra; Paços de Arcos; Porto Salvo; Queijas 

(Município de Oeiras, 2009).  

De acordo com os censos de 2011 residem no concelho da Oeiras 172 120 habitantes 

(Instituto Nacional de Estatística, IP, 2011).  

O concelho de Oeiras é dos concelhos mais desenvolvidos e ricos da península Ibérica. No 

seu concelho encontram-se sediadas muitas multinacionais como a Nestlé, a Microsoft, a 

General Electric, a HP, a Unisys, a Nokia, a Toshiba, a Philips, a Glaxo Smith Kline, a LG, 

este concelho concentra ainda cerca de 30% da capacidade científica do país (Município de 

Oeiras, 2009). 

A orientação partidária é Independente (Município de Oeiras, 2009). 
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Odivelas  

O concelho de Odivelas situa-se no Distrito de Lisboa, na região da Estremadura ( Município 

de Odivelas). Este concelho integra ainda a região de Lisboa e a sub-região da Grande Lisboa 

é dos concelhos mais novos de Portugal foi constituído apenas à 14 anos ( Município de 

Odivelas). 

O concelho de Odivelas tem uma dimensão de 26,6 km2 e é composto por 7 freguesias: 

Caneças; Famões; Odivelas; Olival Basto; Pontinha, Póvoa de Santo Adrião; Ramada ( 

Município de Odivelas).  

De acordo com os censos de 2011 residem no concelho da Odivelas 144 549 habitantes 

(Instituto Nacional de Estatística, IP, 2011). 

O concelho de Odivelas é tal como é referido no seu sítio é um dormitório de Lisboa, isto 

motivado pela sua localização geográfica, na condição de território periférico ( Município de 

Odivelas).  

Contudo, nos últimos anos com o aparecimento de grandes infraestruturas rodoviárias como 

sendo a CRIL, a CREL e o eixo Norte/Sul verifica-se uma mudança e novas empresa e 

superfícies comerciais estão-se a fixar no concelho ( Município de Odivelas). 

A orientação partidária é de Esquerda (PS) ( Município de Odivelas). 

 Palmela 

A vila de Palmela é sede de concelho pertence ao Distrito de Setúbal, à Área Metropolitana de 

Lisboa e à sub-região da Península de Setúbal (Área Metropolitana de Lisboa, 2012). 

Este concelho está integrado na Região do Turismo de Setúbal – Costa Azul, ficando uma 

parte do território inserido no Parque Natural da Arrábida e, uma outra, na Reserva Natural do 

Estuário do Sado ( Município de Palmela) 

O concelho de Palmela tem uma dimensão de 462,87 km2 e é composto por 5 freguesias: 

Marateca; Palmela; Pinhal Novo; Poceirão; Quinta do Anjo (Instituto Nacional de Estatística, 

IP, 2011).  

De acordo com os censos de 2011 residem no concelho da Palmela 62 805 habitantes  

(Instituto Nacional de Estatística, IP, 2011). 
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As atividades dominantes na zona nascente (correspondendo às freguesias de Marateca e 

Poceirão) que é caracterizada por paisagens marcadamente alentejanas são: a agricultura, a 

pesca, a atividade salineira, as atividades resinosa e corticeira, o turismo e a pecuária (Editora, 

Porto, 2003-2012). 

Nesta zona para além do montado de sobro é notório a existência de castas que estão na 

origem do conhecido vinho produzido em região demarcada, bem como da produção de maça 

riscada. É de notar que o setor agroflorestal e o pecuário são de extrema relevância na 

economia local (Município de Palmela). 

O território concelhio é marcado por uma nítida assimetria entre as zonas Nascente e Poente, 

esta última limitada pelo eixo Palmela/Pinhal Novo e correspondendo em traços gerais às 

freguesias de Quinta do Anjo, Palmela e Pinhal Novo. É nesta zona que se tem observado 

maior dinamismo demográfico, urbano e económico (ao nível da fixação de empresas) nas 

últimas décadas, tendência potenciada pela boa acessibilidade aos núcleos urbanos de Setúbal, 

Barreiro, Almada e Lisboa  (Município de Palmela). 

 A orientação partidária é Independente ( Município de Palmela). 

 Seixal  

Seixal é uma cidade com cerca de 31 600 habitantes, sede de concelho com o mesmo nome, 

pertence ao Distrito de Setúbal à região de Lisboa e à sub-região da Península de Setúbal. Este 

concelho integra ainda a Área Metropolitana de Lisboa – Sul (Área Metropolitana de Lisboa, 

2012). 

O concelho do Seixal tem 94 km2 de superfície e é composto por 6 freguesias: Aldeia de Paio 

Pires; Amora, Arrentela; Corroios; Fernão Ferro e Seixal (Município do Seixal, 2001-2012). 

No concelho, segundo os Censos de 2011, residem 158 269 habitantes, o que o torna o oitavo 

concelho mais populoso de Portugal (Instituto Nacional de Estatística, IP, 2011). 

As atividades dominantes neste concelho são: a indústria dos lanifícios, indústria 

transformadora, a siderurgia e os serviços (Seixal, Território, 2001-2012). Neste concelho o 

principal recurso natural é a Baia do Seixal cuja área ocupa a quase totalidade dos 8% de 

Reserva Ecológica Nacional (REN) que o mesmo possui. Este espaço é de um enorme 

potencial turístico contribuindo para o equilíbrio do ambiente urbano  (Município do Seixal, 

2001-2012). 
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A orientação partidária é de Esquerda (CDU) (Município do Seixal, 2012). 

Sesimbra  

Sesimbra é uma vila que pertence ao Distrito de Setúbal, à região do Alentejo e sub-região da 

Península de Setúbal, é sede do concelho com o mesmo nome que é limitado a sul e oeste 

pelo oceano Atlântico (Área Metropolitana de Lisboa, 2012).  

O concelho de Sesimbra situa-se a sudoeste da Península de Setúbal e é composto por 3 três 

freguesias (Quinta do Conde, Castelo e Santiago) que se distribuem ao longo de 194,98 km2 

(Município de Sesimbra, 2012). 

De acordo com os Censos de 2011 residem no concelho de Sesimbra 49 500 pessoas (Instituto 

Nacional de Estatística, IP, 2011), sendo que 52,7% residem na freguesia da Quinta do Conde, 

37,4% na freguesia do Castelo e as restantes 9,9% na freguesia de Santiago  (Município do 

Seixal, 2001-2012). 

Dada a localização deste concelho as atividades económicas dominantes são o turismo e a 

pesca. 

A orientação partidária é de esquerda (CDU) (Município de Sesimbra, 2012). 

 Setúbal  

A cidade de Setúbal é capital de Distrito e sede de concelho, localiza-se na região de Lisboa 

(NUTS II) e sub-região da Península de Setúbal (NUT III) (Área Metropolitana de Lisboa, 

2012). 

Este concelho é composto por 8 freguesias: Nossa Senhora da Anunciada; Gâmbia, Pontes e 

Alto da Guerra; Sado; Santa Maria da Graça; São Julião; São Lourenço; São Sebastião; São 

Simão.  

Estas distribuem-se ao longo de 230,3 km2 e onde residem, de acordo com os Censos de 2011, 

121 185 pessoas (Instituto Nacional de Estatística, IP, 2011). A população concentra-se 

fundamentalmente na cidade, as freguesias de S. Lourenço, S. Simão, Sado e Gâmbia, Pontes 

e Alto da Guerra são pouco povoadas ( Município de Setúbal, 2012). 
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A atividade dominante neste concelho é a pesca, tal deve-se ao facto de Setúbal ser uma 

península e ter uma localização geográfica privilegiada que promove as atividades 

económicas ligadas ao mar.  

O posicionamento estratégico do concelho centra-se no excelente quadro de acessibilidades 

regionais em que Setúbal se insere, estando integrado na rede rodoviária fundamental, na rede 

ferroviária nacional e no sistema portuário nacional, o que lhe permite uma conexão vantajosa 

com os principais centros urbanos do País, com as redes transeuropeias de transporte e com as 

carreiras marítimas intercontinentais (Município de Setúbal, 2012). 

Atividades como os serviços e o turismo começaram a desenvolver-se, recentemente, 

motivado por este concelho fazer parte integrante do Parque Natural da Arrábida e da Reserva 

Natural do Estuário do Sado de onde se salientam atividades económicas tradicionais como 

sendo a salineira a resinosa e a corticeira.  

A orientação partidária é de esquerda (PCP) ( Município de Setúbal, 2012). 

 Sintra  

Sintra é uma vila, sede do concelho com o mesmo nome pertence ao Distrito de Lisboa, à sub-

região da Grande Lisboa (NUTS II) (Área Metropolitana de Lisboa, 2012). 

O concelho de Sintra é composto por 20 freguesias que se distribuem ao longo de 317 km2 e 

onde residem 377 837 pessoas. Sintra é o segundo concelho mais populoso de Portugal 

(Instituto Nacional de Estatística, IP, 2011). 

A principal atividade económica do concelho de Sintra é o turismo, devido ao enorme 

património arquitetónico e aos recursos naturais, tendo sido classificado pela Unesco como 

Paisagem Cultural e Património da Humanidade em 6 de dezembro de 1995. As praias são 

também motivo de interesse e uma referência na região ( Município de Sintra, 2012). 

Naturalmente que a atividade comercial ligada ao turismo encontra-se em expansão ao passo 

que a agricultura tem vindo a perder relevo que teve no final da década de oitenta início da de 

noventa. O setor secundário e principalmente o setor terciário dominam a atividade 

económica do concelho (Infopédia, 2003-2012). 

Orientação partidária do concelho de Sintra é de direita (PSD/CDS) ( Município de Sintra, 

2009). 
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Vila Franca de Xira 

Vila Franca de Xira é sede do concelho com o mesmo nome, pertence ao Distrito de Lisboa, à 

região de Lisboa e sub-região de Lisboa (NUT II). Este concelho pertence ainda à província 

do Ribatejo (Instituto Nacional de Estatística, IP, 2011).  

O concelho de Vila Franca de Xira é composto por 11 freguesias, Alverca do Ribatejo, 

Alhandra, Cachoeiras, Calhandriz, Castanheira do Ribatejo, Forte da Casa, Póvoa de Santa 

Iria, S. João dos Montes, Sobralinho, Vialonga e Vila Franca de Xira, estas estendem-se ao 

longo de 317,7 km2 ( Município de Vila Franca de Xira, 2008). 

De acordo com os Censos de 2011 residem neste concelho 136 886 (Instituto Nacional de 

Estatística, IP, 2011).  

A caracterização económica do Concelho hoje é definida, essencialmente, por uma 

concentração de atividades no sector terciário, nomeadamente ao nível do comércio e 

serviços, devido à progressiva regressão do sector industrial ( Município de Vila Franca de 

Xira, 2008). 

A orientação partidária é de esquerda (PS) ( Município de Vila Franca de Xira, 2008). 

É de salientar que a NUTS II por ser constituída, na sua totalidade, pelos municípios que 

integram a Área Metropolitana de Lisboa é de uma enorme relevância face as restantes 

unidades territoriais. Esta relevância faz-se notar através da biodiversidade (2 estuários e 5 

áreas protegidas), da dimensão (3000 km2), do número de habitantes (2 042 326), da 

quantidade de emprego que concentra (29%) e do produto interno bruto que produz (37%) 

(Lisboa, 2013). 
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4.1.2.  Síntese da análise qualitativa  

Após a caraterização de cada um dos municípios é importante conhecer como é constituída a 

NUTS II e as sub-regiões que a compõe. 

A região estatística de Lisboa, NUTS II, é constituída por duas sub-regiões estatísticas a 

Grande Lisboa e a Península de Setúbal, agregando 18 concelhos distribuídos por uma área 

geográfica com uma área aproximada de 2 962,4 km². 

A sub-região estatística Grande Lisboa é composta por 9 concelhos (Amadora, Cascais, 

Lisboa, Loures, Mafra, Odivelas, Oeiras, Sintra e Vila Franca de Xira) onde habitam, de 

acordo com os Censos de 2011, 2 042 326 pessoas (Instituto Nacional de Estatística, IP, 

2011).  

A sub-região estatística da Península de Setúbal é também ela constituída por 9 concelhos 

(Alcochete, Almada, Barreiro, Moita Montijo, Palmela, Seixal, Sesimbra e Setúbal), contudo 

o número de habitantes é bastante inferior, 779 373 (Instituto Nacional de Estatística, IP, 

2011). 

No quadro abaixo encontram-se quantificados para os 18 municípios os fatores localização 

geográfica, dimensão, número de freguesias e população residente que se consideram ser os 

mais relevantes, dos seis analisados anteriormente. 
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Quadro 9 - Resumo da abordagem qualitativa 

Identificação dos Municípios Localização geográfica Dimensão (km2) N.º Freguesias População 
residente 

Alcochete Península de Setúbal 128,5 3 17 569 

Almada Península de Setúbal 70,2 11 174 030 

Amadora Grande Lisboa 23,79 11 175 135 

Barreiro Península de Setúbal 31,6 8 78 764 

Cascais Grande Lisboa 99,07 6 206 429 

Lisboa Grande Lisboa 83,84 53 547 631 

Loures Grande Lisboa 169,12 18 205 054 

Mafra Grande Lisboa 291,42 17 76 685 

Moita Península de Setúbal 55,38 6 66 029 

Montijo Península de Setúbal 348,09 8 51 222 

Oeiras Grande Lisboa 45,84 10 172 120 

Odivelas Grande Lisboa 26,6 7 144 549 

Palmela Península de Setúbal 462,87 5 62 805 

Seixal Península de Setúbal 94 6 158 269 

Sesimbra Península de Setúbal 194,89 3 49 500 

Setúbal Península de Setúbal 230,3 8 121 185 

Sintra Grande Lisboa 317 20 377 837 

Vila Franca de Xira Grande Lisboa 317,7 11 136 886 

 

Através da análise do quadro 9 conseguimos facilmente perceber que a NUTS II é composta 

por municípios com dimensões muito diferentes, onde os municípios de menor dimensão 

territorial são os mais populosos, exemplo disto mesmo, é o município de Lisboa que 

apresenta uma densidade populacional elevada na ordem das 6 531 pessoas por quilómetro 
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quadrado. Já o município de Palmela encontra-se no extremo oposto com uma densidade 

populacional baixa cerca de 136 pessoas por quilómetro quadrado. 

Dada a diferença que existe ente os municípios em estudo e como este revelam realidades 

diferentes e opostas entre si, pois existem concelhos bastante industrializados onde o nível de 

escolaridade é elevado outros há que a atividade dominante é a agricultura e a escolaridade é 

baixa. Ao estudarmos esta região é possível caraterizar a território nacional, pois a região em 

estudo apresenta uma heterogeneidade capaz de representar todo o país. 

 

I.  Análise do valor da qualidade percebida  

Depois de aplicado o modelo de análise aos dados dos inquéritos provenientes das 

observações feitas pelos respondentes obtiveram-se resultados que evidenciam que a sub-

região estatística da Península de Setúbal apresenta um valor de qualidade percebido superior 

à sub-região estatística da Grande Lisboa, como se pode ver no quadro 10. 

Quadro 10 - Valor médio da qualidade percebida na NUTS II 

Localização geográfica Valor médio da qualidade percebida 

Lisboa 50,93 

Península de Setúbal 55,02 

NUTS II 52,97 

 

Todos os municípios em estudo são detentores de sítio, através da análise detalhada a cada um 

deles concluímos que não existem diferenças significativas entre os sítios, como se pode 

constatar pelo valor da qualidade percebida que os municípios assumem e que consta no 

quadro 11. 
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Quadro 11 - Valor da qualidade percebida por município 

Município Localização geográfica Valor da qualidade percebida 

Alcochete Península de Setúbal 53,91 

Almada Península de Setúbal 55,47 

Amadora Grande Lisboa 50,32 

Barreiro Península de Setúbal 53,29 

Cascais Grande Lisboa 57,45 

Lisboa Grande Lisboa 62,89 

Loures Grande Lisboa 50,94 

Mafra Grande Lisboa 56,28 

Moita Península de Setúbal 61,10 

Montijo Península de Setúbal 54,67 

Oeiras Grande Lisboa 44,86 

Odivelas Grande Lisboa 45,39 

Palmela Península de Setúbal 52,37 

Seixal Península de Setúbal 53,66 

Sesimbra Península de Setúbal 59,08 

Setúbal Península de Setúbal 51,62 

Sintra Grande Lisboa 46,11 

Vila Franca de Xira Grande Lisboa 44,10 

 

É curioso verificar que apesar do município de Lisboa ter o valor da qualidade percebido 

superior (62,89), a sub-região estatística da Península de Setúbal apresenta um valor de 

qualidade percebido superior aos municípios da sub-região estatística de Grande Lisboa. 
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Graficamente apresenta-se o valor da qualidade percebida por sub-região estatística. 

Gráfico 1 - Valor da qualidade percebida da sub-região de Lisboa 
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Gráfico 2 - Valor da qualidade percebida da sub-região da Península de Setúbal 
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II.  Análise do valor percebido da qualidade por critério 

No gráfico 3 consta o valor da qualidade percebida nos 18 municípios em estudo e que resulta 

da evidência dos seis critérios em análise nos sítios dos municípios. 

Gráfico 3 - Resultados da avaliação da qualidade percebida por critério 

 

O gráfico 3 permite concluir que os subcritérios do critério “Conteúdo e apresentação da 

informação” se encontram no escalão superior e que os critérios da “Funcionalidade o 

ambiente” e da “Fiabilidade” se encontram no escalão inferior o que vem demonstrar que o 

serviço prestado, através da internet, pela Administração Local não está ainda direcionado 

para responder às necessidades dos cidadãos. 
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O quadro 12 foi obtido através da média do valor dos critérios para cada sub-região estatística 

da NUTS II. 

Quadro 12 - Resultados da média aritmética por critério 

Critério (Ci) 
Média aritmética para a 
sub-região estatística de 

Lisboa 

Média aritmética para a sub-
região estatística da Península 

de Setúbal 

Média aritmética 
aplicada à NUTS II 

C1 - Facilidade de utilização 47,44 48,00 47,72 

C2 - Confiança 18,33 36,56 27,44 

C3 - Funcionalidade do 
ambiente interativo 

17,33 17,89 17,61 

C4 - Fiabilidade 25,11 22,33 23,72 

C5 - Conteúdo e apresentação 
da informação 

74,33 75,44 74,89 

C6 - Suporte ao cidadão 44,22 45,89 45,06 

Total da média aritmética 
por critério  

37,80 41,02 39,41 

 

O quadro acima permite-nos concluir que em média 47,72 dos sítios em análise permitem 

uma fácil utilização, que apenas 27,44 dos sítios demonstram confiança quando utilizados, 

que o conteúdo e a apresentação da informação assume o valor de 74,89. 

O valor médio do critério “C3 - Funcionalidade do ambiente interativo” são baixos 17,61 o 

que indicia a necessidade de aprofundar a razão que motiva um valor tão baixo.  

Examinemos agora, os critérios em termos de sub-região estatística, considerando os 

intervalos de amplitude 0,00 a 25 como baixo, de 25 a 50 como médio baixo, de 50 a 75 como 

médio alto, de 75 a 90 com elevado e de 90 a 100 como muito elevado. 
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Gráfico 4 - Resultados da avaliação da qualidade percebida por critério nas duas sub-regiões 
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- Intervalos de amplitude de 25 a 50 como médio baixo; 
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- Intervalos de 90 a 100 como muito elevado.  
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Gráfico 5 -Distribuição do critério "Facilidade de utilização" em escala de valor 
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Da análise do gráfico 5 é possível concluir que todos os municípios apresentam valores entre 

o médio baixo e o médio alto, destacando-se com valor inferior o sítio do município do Seixal 

(40) e com valor superior o sítio do município de Mafra (61). 

Gráfico 6 - Distribuição do critério "Confiança" em escala de valor 

 

Da análise do gráfico 6 é possível concluir que existe diferenças no valor da confiança, 

observada, esta situa-se entre os intervalos baixo e médio baixo. Os municípios que assumem 

um valor inferior são os municípios de Oeiras, Odivelas, Sintra e Vila Franca de Xira. 

 

 

 

 

Gráfico 7 - Distribuição do critério "Funcionalidade do ambiente interativo” em escala de valor 
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Através da análise do gráfico 7 é possível afirmar que os valores de cada município são 

baixos e que não existe grande variação entre eles. Os municípios do Barreiro e Odivelas 

apresentam os valores mais baixos (11 e 12) ao passo que Lisboa assume o valor mais elevado 

(33). 

Gráfico 8 - Distribuição do critério "Fiabilidade" em escala de valor 

 

Da análise do gráfico 8 é possível concluir que todos os municípios apresentam valores entre 

os intervalos baixo e o médio baixo, destacando-se com valor inferior o sítio do município de 

Palmela (14) e com valor superior o sítio do município de Lisboa (33) logo seguido do 

município da Amadora com o valor observado de 32. 

 

 

 

 

Gráfico 9 - Distribuição do critério "Conteúdo e apresentação da informação" em escala de valor 
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Da análise do gráfico 9 é possível concluir que todos os municípios apresentam valores bons, 

destacando-se com valor inferior o sítio do município de Amadora (64) e com valor superior o 

sítio do município Almada (83). É de notar que não se verificam diferenças acentuadas entre 

os valores de cada município se excluirmos Amadora, ou seja, os valores variam entre a 68 e 

81, assumindo a grande maioria o valor 77. 

Gráfico 10 - Distribuição por critério "Suporte ao cidadão" em escala de valor 

 

Da análise do gráfico 10 é possível concluir que todos os municípios apresentam valores 

razoáveis, destacando-se com valor inferior os sítios de Alcochete e Vila Franca de Xira (34), 

e com valor superior o sítio da Moita (60). É de notar que se não verificam diferenças 

acentuadas entre os valores de cada município, ou seja, os valores variam entre a 34 e 60. 
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III.  Análise do valor percebido da qualidade por subcritérios 

Considerando o valor das funcionalidades ou subcritérios observados em cada sítio 

determinámos o seu valor. Este foi calculado para a sub-região estatística de Lisboa e da 

Península de Setúbal bem como o valor total da NUTS II através das observações feitas a 

cada sítio, os valores são apresentados nos quadros seguintes. 

Quadro 13 – Valor da média aritmética dos subcritérios que compõe o critério “Facilidade de utilização” aplicado à NUTS II, 

Critério 
(Ci) 

Subcritérios (Sci) 
Média aritmética para 
a Sub-região de Lisboa 

Média aritmética para a 
Sub-região da Península 

de Setúbal 

Média 
aritmética 

para a NUTS 
II 

C
1 –

 F
ac

ili
da

de
 d

e 
ut

ili
za

çã
o 

Mapa do sítio 10,78 10,56 10,67 

Funções de pesquisa personalizados 10,67 10,56 10,61 

Estabelecer ligações com motores de 
busca 

4,89 4,11 4,50 

URL (endereço do sítio) fácil de 
lembrar 

10,89 9,89 10,39 

Informação personalizada 8,67 11,00 9,83 

Capacidade de fazer personalizações 1,56 1,89 1,72 

Subtotal do valor da média aritmética dos 
subcritérios  

47,44 48,00 47,72 
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Quadro 14 - Valor da média aritmética dos subcritérios que compõe o critério “Confiança” aplicado à NUTS II 

Critério 
(Ci) 

Subcritérios (Sci) 
Média aritmética para 
a Sub-região de Lisboa 

Média aritmética para a 
Sub-região da Península 

de Setúbal 

Média 
aritmética para 

a NUTS II 

C
2 

- 
C

on
fi

an
ça

 

Arquivo seguro de dados pessoais 4,00 9,22 6,61 

Rejeição da autenticação das partes 
envolvidas 

3,78 9,22 6,50 

Procedimento para adquirir / obter de 
utilizador e palavra pass 

3,89 8,33 6,11 

Transação correta, encriptação de 
mensagens 

3,44 4,00 3,72 

Assinaturas digitais, controlo de 
acessos 

3,22 5,78 4,50 

Subtotal do valor da média aritmética dos 
subcritérios 

18,33 36,56 27,44 

 

Quadro 15 - Valor da média aritmética dos subcritérios que compõe o critério “Funcionalidade do ambiente interativo” 
aplicado à NUTS II 

Critério 

(Ci) 
Subcritérios (Sci) 

Média aritmética 

para a Sub-região de 

Lisboa 

Média aritmética para 

a Sub-região da 

Península de Setúbal 

Média 

aritmética 

para a NUTS 

II 

C
3 

– 
Fu

nc
io

na
lid

ad
e 

do
 a

m
bi

en
te

 in
te

ra
ti

vo
 Existência de ajudas on-line 

(formulários) 
8,00 7,22 7,61 

Reutilização da informação do 

cidadão para futura interação 
1,56 0,11 0,83 

Formulários com cálculos 

automáticos 
3,11 3,44 3,28 

Formatos de resposta adequados 4,67 7,11 5,89 

Subtotal do valor da média aritmética dos 

subcritérios 
17,33 17,89 17,61 

 

 



Qual o nível de qualidade oferecido pelos e-services na Administração Pública Local em Portugal?   

  97 

Quadro 16- Valor da média aritmética dos subcritérios que compõe o critério ”Fiabilidade” aplicado à NUTS II 

Critério 
(Ci) 

Subcritérios (Sci) 
Média aritmética para 
a Sub-região de Lisboa 

Média aritmética para a 
Sub-região da Península 

de Setúbal 

Média 
aritmética 

para a NUTS 
II 

C
4 
- 

Fi
ab

ili
da

de
 

Exatidão na execução dos serviços 
solicitados 

6,44 5,78 6,11 

Prestação de serviços "in time" (a 
tempo/ na hora) 

2,78 2,22 2,50 

Acessibilidade do sítio 5,00 4,78 4,89 

Compatibilidade com os diferentes 
navegadores ("browsers") 

9,00 8,56 8,78 

Velocidade de carregamento / 
transação 

1,89 1,00 1,44 

Subtotal do valor da média aritmética dos 
subcritérios 

25,11 22,33 23,72 
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Quadro 17 - Valor da média aritmética dos subcritérios que compõe o critério ”Conteúdo e apresentação da informação” 
aplicado à NUTS II 

Critério 

(Ci) 
Subcritérios (Sci) 

Média aritmética 

para a Sub-região de 

Lisboa 

Média aritmética para 

a Sub-região da 

Península de Setúbal 

Média 

aritmética 

para a 

NUTS II 

C
5 

– 
C

on
te

úd
o 

e 
ap

re
se

nt
aç

ão
 d

a 
in

fo
rm

aç
ão

 

Apresentação do organismo 3,67 4,78 4,22 

Coerência dos dados 10,78 11,00 10,89 

Precisão e consistência dos dados 10,44 11,00 10,72 

Relevância dos dados 11,00 10,67 10,83 

Informação atualizada 10,78 11,00 10,89 

Ligações 8,00 8,33 8,17 

Facilidade de compreensão / 

interpretação dos dados 
10,33 10,00 10,17 

Cores, gráficos, animação 4,00 3,89 3,94 

Tamanho da página da web 5,33 4,78 5,06 

Subtotal do valor da média aritmética dos 

subcritérios 
74,33 75,44 74,89 
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Quadro 18- Valor da média aritmética dos subcritérios que compõe o critério ”Suporte ao cidadão (interatividade) ” aplicado 
à NUTS II 

Critério 
(Ci) 

Subcritérios (Sci) 
Média aritmética 

para a Sub-região de 
Lisboa 

Média aritmética para 
a Sub-região da 

Península de Setúbal 

Média 
aritmética 

para a 
NUTS II 

C
6 

– 
Su

po
rt

e 
ao

 c
id

ad
ão

 (
in

te
ra

ti
vi

da
de

) 

Guias amigos do utilizador / 
guias fáceis de consultar pelos 
utilizadores 

6,89 5,78 6,33 

Novidades 10,00 9,33 9,67 

Páginas de ajuda, perguntas 
frequentes 

5,11 5,22 5,17 

Ferramentas / facilidade em fazer 
o seguimento / acompanhamento 
da transação 

6,22 5,89 6,06 

Existência de informação com 
contactos 

4,22 5,33 4,78 

Resolução de problemas 8,89 8,22 8,56 

Resposta pronta / rápida aos 
inquéritos dos clientes 

0,67 2,44 1,56 

Preenchimento e entrega de 
documentos on-line 

2,22 1,56 1,89 

Pagamentos on-line 0,00 1,11 0,56 

Segurança nos pagamentos on-
line 

0,00 1,00 0,50 

Subtotal do valor da média aritmética dos 
subcritérios 

44,22 45,89 45,06 

 

Se considerarmos os intervalos de amplitude 0,0 a 2,2 como baixo, de 2,2 a 4,4 como médio 

baixo, de 4,4 a 6,6 como médio alto, de 6,6 a 8,8 com elevado e de 8,8 a 11 como muito 

elevado é possível concluir da análise dos quadros anteriores, no conjunto dos subcritérios, 

que: 
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- Os subcritérios “Arquivo seguro de dados pessoais”, “Existências de ajudas on-line 

(formulários) ”, “Compatibilidade com os diferentes navegadores (browsers)”, “Ligações”  e 

“Resolução de problemas” apresentam um valor que se pode considerar elevado, ou seja, 

assumem um valor que se encontrada dentro do intervalo de 6,6 a 8,8 (6,6 < valor do 

subcritério	� 8,8),; 

- Os subcritérios “Mapa do sítio”, “Funções de pesquisa personalizados”, “URL (endereço 

eletrónico) fácil de lembrar”, “Informação personalizada”, “Coerência dos dados”, “Precisão e 

consistência dos dados”, “Relevância dos dados”, “Informação atualizada”, “Facilidade de 

compreensão / interpretação dos dados” e “Novidades”, apresentam um valor que se pode 

considerar muito elevado, ou seja, assumem um valor que varia entre o intervalo de 8,8 e 11   

( 8,8 <valor do subcritério�11).  

Finda a determinação do valor da qualidade percebida dos 18 municípios que constituem a 

NUTS II é possível afirmar que os sítios se apresentam para o cidadão de forma diferente, 

embora as regiões digitais tendem a englobar vários sítios num projeto e dar-lhes 

configurações semelhantes e que o processo de desenvolvimento dos sítios já não se baseia 

fundamentalmente em elementos tecnológicos. É conseguida uma articulação entre esses 

elementos com os objetivos da Administração Local e com o desenvolvimento da relação com 

o munícipe que carece de passar por uma importante abertura. No entanto, não deve ser 

esquecido que um obstáculo importante é de raiz cultural e tal desenvolvimento é impossível 

sem um envolvimento eficaz dos agentes da gestão autárquica, designadamente, presidente, 

vereadores e deputados municipais (Vieira, Evolução da maturidade dos serviços de 

informação no período de 2006-2007, 2007). 
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Capítulo V- Conclusões 

O estudo aqui apresentado teve a sua génese na questão “Qual o nível de qualidade oferecido 

pelos e-services na Administração Pública Local em Portugal?”. Esta foi o mote para 

desencadear-mos a avaliação da qualidade percebida nos 18 municípios que constituem a 

NUTS II  

Para proceder à avaliação da qualidade na perspetiva do utente / utilizador elaborámos um 

inquérito que foi aplicado a cada sítio dos 18 municípios que constituem a NUTSII. Com o 

resultado das observações feitas pela amostra dos 11 respondentes construímos um modelo de 

análise que nos permitiu aferir a qualidade por município, por sub-região estatística e num 

sentido mais lato na NUTS II.  

Do modelo de análise desenvolvido observa-se que de uma forma geral não existem grandes 

diferenças entre a perceção da qualidade nas duas sub-regiões que constituem a NUTS II. 

Salienta-se que a sub-região estatística da Península de Setúbal assume um valor da qualidade 

percebida superior à sub-região estatística da Grande Lisboa. Esta discrepância é motivada 

pela diferença de valores entre as duas sub-regiões nos critérios “Confiança” e “Suporte ao 

Cidadão”. 

Há diferenças muito grandes no entendimento da qualidade percebida independente do 

município em relação aos três critérios que tomam os valores mais baixos “Confiança”, 

“Fiabilidade” e a “Funcionalidade do ambiente interativo”. 

Do estudo realizado e fazendo uma análise por critério verifica-se que existem dois grupos, 

nomeadamente os que assumem os valores mais altos (“Conteúdo e apresentação da 

informação” e Facilidade de utilização”) e os que tomam os valores mais baixos 

(“Funcionalidade do ambiente” e “Fiabilidade”). Estes resultados mostram os níveis de 

investimento nos sítios até à data. Foram desenvolvidas funcionalidades que estão dentro de 

uma estratégia simples e agradável que potencia a usabilidade por parte dos cidadãos e que 

tem como objetivo primário desenvolver o hábito do uso dos sítios dos municípios.  

Os dois critérios que apresentam um nível de qualidade percebida mais baixo encontram-se 

num patamar de desenvolvimento mais sofisticado, aparentando ser uma segunda prioridade 

de desenvolvimento por parte dos decisores municipais.  
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Podemos assim afirmar e tomando como base a definição de qualidade apresentada no ponto 

2.4 do Capítulo 2 que a qualidade percebida da NUTS II se situa numa abordagem baseada no 

utilizador onde predomina a aptidão para o uso. 

A NUTS II encontra-se no primeiro nível de desenvolvimento do modelo de etapas de 

desenvolvimento do governo eletrónico de Layne & Lee (2001) – catalogação – e a dar os 

primeiros passos no caminho de segundo nível – transação – com a valorização da internet 

como canal privilegiado para a troca de informação entre a Administração Pública Local e os 

cidadãos. 

Contudo, é visível o esforço para acompanhar a evolução do e-government que vai para além 

das reformas do NPM, pois pretende-se transformar as relações entre o setor público e os 

cidadãos, explorando novos canais e formas de prestar os serviços. As organizações públicas 

terão de estar sempre focadas nos cidadãos, na forma como prestam os serviços e os 

resultados da aplicação destes serviços na sociedade. 

Como sugestões de temas a desenvolver em processos de investigação futuros apresentam-se 

os seguintes temas: 

� Expandir o estudo a todos os municípios; 

� Estudar simultaneamente o comportamento de variáveis de qualidade dos e-services e 

das características qualitativas de índole socio/económico/demográfico dos diversos 

municípios;  

� Aplicar este tipo de avaliação a partes de sítios relacionados com as partes sociais do 

Município (educação, saúde, património, lazer e participação pública). 

� Acrescentar ao modelo novos critérios e subcritérios; 

� Aumentar a escala de avaliação dos sítios de 0-1 para 0-3 ou 0-4; 

� Comparar o modelo agora desenvolvido com outros modelos já reconhecidos. 
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Anexo 1 – Inquérito 

Tarefa a realizar 

Através da visita a cada um dos sítios dos municípios observa-se e atribui-se uma classificação de 

acordo com as seguintes definições: 

Facilidade de utilização 

Conceito: Entende-se que um sítio é fácil de utilizar, se o visitante consegue facilmente movimentar-

se e encontrar o que motivou a sua visita ao sítio (Oliveira, Santos, & Amaral, 2003), ou seja, se a 

navegação é simples e se os serviços ou conteúdos são claros promovendo interação com o visitante 

(Papadomichelaki & Mentzas, A multiple-item scale for assesing e-government service quality, 2009). 

1. Mapa do sítio 

Definição: Página que contém o mapa do sítio com links diretos, para vários itens, de modo a facilitar 

o acesso à informação (Santos & Amaral, 2002). 

 Pontuação 

a) Observa-se que não existe  
b) Observa-se que existe 

0 
1 

 

Data da observação: ___/___/_____ 

Alcochete ___ Almada ___ Amadora ___ Barreiro ___ Cascais ___ Lisboa ___ Loures ___ 

Mafra ___ Moita ___ Montijo ___ Oeiras ___ Odivelas ___ Palmela ___ Seixal ___ Sesimbra 

___ Setúbal ___ Sintra ___ Vila Franca de Xira ___ 

2. Funções de pesquisa personalizados 

Definição: Motor de busca de informação por palavra-chave (Santos & Amaral, 2002). 

 Pontuação 

a) Observa-se que não existe  
b) Observa-se que existe 

0 
1 

 

Data da observação: ___/___/_____ 
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Alcochete ___ Almada ___ Amadora ___ Barreiro ___ Cascais ___ Lisboa ___ Loures ___ 

Mafra ___ Moita ___ Montijo ___ Oeiras ___ Odivelas ___ Palmela ___ Seixal ___ Sesimbra 

___ Setúbal ___ Sintra ___ Vila Franca de Xira ___ 

3. Estabelecer ligações com motores de busca 

Definição: Existência de referências dos sítios dos organismos nos principais motores de busca (sapo; 

Google; aeiou; Yahoo) (Santos & Amaral, 2002).  

 Pontuação 

a) Observa-se que não existe  
b) Observa-se que existe 

0 
1 

 

Data da observação: ___/___/_____ 

Alcochete ___ Almada ___ Amadora ___ Barreiro ___ Cascais ___ Lisboa ___ Loures ___ 

Mafra ___ Moita ___ Montijo ___ Oeiras ___ Odivelas ___ Palmela ___ Seixal ___ Sesimbra 

___ Setúbal ___ Sintra ___ Vila Franca de Xira ___ 

4. URL (endereço do sítio) fácil de menorizar 

Definição: Endereço eletrónico do organismo simples de recordar. 

 Pontuação 

a) Não  
b) Sim 

0 
1 

 

Data da observação: ___/___/_____ 

Alcochete ___ Almada ___ Amadora ___ Barreiro ___ Cascais ___ Lisboa ___ Loures ___ 

Mafra ___ Moita ___ Montijo ___ Oeiras ___ Odivelas ___ Palmela ___ Seixal ___ Sesimbra 

___ Setúbal ___ Sintra ___ Vila Franca de Xira ___ 

5. Informação personalizada 

Definição: Barra de navegação na página principal com a indicação da maioria dos diferentes itens 

que constituem o sítio (Santos & Amaral, 2002). 
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 Pontuação 

a) Observa-se que não existe  
b) Observa-se que existe 

0 
1 

Data da observação: ___/___/_____ 

Alcochete ___ Almada ___ Amadora ___ Barreiro ___ Cascais ___ Lisboa ___ Loures ___ 

Mafra ___ Moita ___ Montijo ___ Oeiras ___ Odivelas ___ Palmela ___ Seixal ___ Sesimbra 

___ Setúbal ___ Sintra ___ Vila Franca de Xira ___ 

6. Capacidade de fazer personalizações 

Definição: Possibilidade de adaptar o sítio do organismo às caraterísticas e necessidades do utilizador, 

como sendo a possibilidade de alterar o idioma (Papadomichelaki & Mentzas, A multiple-item scale 

for assesing e-government service quality, 2009).  

 Pontuação 

a) Observa-se que não existe  
b) Observa-se que existe 

0 
1 

 

Data da observação: ___/___/_____ 

Alcochete ___ Almada ___ Amadora ___ Barreiro ___ Cascais ___ Lisboa ___ Loures ___ 

Mafra ___ Moita ___ Montijo ___ Oeiras ___ Odivelas ___ Palmela ___ Seixal ___ Sesimbra 

___ Setúbal ___ Sintra ___ Vila Franca de Xira ___ 

Exemplos de sítios que respondem afirmativamente a todos os pontos em cima referidos. 
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Confiança 

Conceito: A confiança de um sítio para o utilizador está dependente da capacidade de uma rede ou 

sistema informático resistir a eventos acidentais ou ações maliciosas ou ilícitas que comprometem a 

disponibilidade, autenticidade, integridade e confidencialidade dos dados armazenados ou transmitidos 

e dos serviços conexos oferecidos ou acessíveis (União Europeia, 2010).  

Entende-se ainda que deve de existir um equilíbrio entre a privacidade do utilizador e os seus direitos 

no acesso aos organismos (Layne & Lee, 2001). 

Tarefa a realizar 

Através da visita a cada um dos sítios observa-se e atribui-se uma classificação de acordo com as 

seguintes definições: 

1. Arquivo seguro de dados pessoais 

Definição: Mecanismo que permite garantir a segurança e a confidencialidade dos dados e impede uso 

e a divulgação indevido (Iribarren, et al., 2008). 

 
Pontuação 

a) Observa-se que não existe  
b) Observa-se que existe 

0 
1 

 

Data da observação: ___/___/_____ 

Alcochete ___ Almada ___ Amadora ___ Barreiro ___ Cascais ___ Lisboa ___ Loures ___ 

Mafra ___ Moita ___ Montijo ___ Oeiras ___ Odivelas ___ Palmela ___ Seixal ___ Sesimbra 

___ Setúbal ___ Sintra ___ Vila Franca de Xira ___ 

2. Rejeição da autenticação das partes envolvidas 

Definição: Mecanismo que permite reconhecer o utilizador quando este pretender aceder aos 

diferentes serviços disponibilizados pelo organismo no seu sítio. 

 
Pontuação 

a) Observa-se que não existe  
b) Observa-se que existe 

0 
1 

 

Data da observação: ___/___/_____ 
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Alcochete ___ Almada ___ Amadora ___ Barreiro ___ Cascais ___ Lisboa ___ Loures ___ 

Mafra ___ Moita ___ Montijo ___ Oeiras ___ Odivelas ___ Palmela ___ Seixal ___ Sesimbra 

___ Setúbal ___ Sintra ___ Vila Franca de Xira ___ 

3. Procedimento para adquirir/ obter utilizador e palavra passe 

Definição: Mecanismo que permite criar autenticação de acesso ao organismo 

 
Pontuação 

c) Observa-se que não existe  
d) Observa-se que existe 

0 
1 

 

Data da observação: ___/___/_____ 

Alcochete ___ Almada ___ Amadora ___ Barreiro ___ Cascais ___ Lisboa ___ Loures ___ 

Mafra ___ Moita ___ Montijo ___ Oeiras ___ Odivelas ___ Palmela ___ Seixal ___ Sesimbra 

___ Setúbal ___ Sintra ___ Vila Franca de Xira ___ 

4. Transação correta, encriptação de mensagens 

Definição: Mecanismo que garante que a comunicação ocorre corretamente, sem perda de conteúdos e 

de confidencialidade. Possibilidade de efetuar algumas operações simples, como sendo o 

preenchimento on-line de formulários (AL-Khatib, A Citizen Oriented E-government Maturity Model, 

2009). 

 
Pontuação 

e) Observa-se que não existe  
f) Observa-se que existe 

0 
1 

 

Data da observação: ___/___/_____ 

Alcochete ___ Almada ___ Amadora ___ Barreiro ___ Cascais ___ Lisboa ___ Loures ___ 

Mafra ___ Moita ___ Montijo ___ Oeiras ___ Odivelas ___ Palmela ___ Seixal ___ Sesimbra 

___ Setúbal ___ Sintra ___ Vila Franca de Xira ___ 

5. Assinaturas digitais, controlo de acessos 

Definição: Mecanismo de segurança que permite que as comunicações são seguras (Santos & Amaral, 

2002). 
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Pontuação 

g) Observa-se que não existe  
h) Observa-se que existe 

0 
1 

 

Data da observação: ___/___/_____ 

Alcochete ___ Almada ___ Amadora ___ Barreiro ___ Cascais ___ Lisboa ___ Loures ___ 

Mafra ___ Moita ___ Montijo ___ Oeiras ___ Odivelas ___ Palmela ___ Seixal ___ Sesimbra 

___ Setúbal ___ Sintra ___ Vila Franca de Xira ___ 

 

Exemplo de sítios que não responde afirmativamente a todos os pontos em cima referidos. 
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Funcionalidade do ambiente interativo 

Conceito: Um ambiente interativo é aquele que promove a interação do individuo e assegura a 

facilidade de partilha de informação entre os interessados (Gouveia, 2004).  

Tarefa a realizar 

Através da visita a cada um dos sítios observa-se e atribui-se uma classificação de acordo com as 

seguintes definições: 

1. Existência de ajudas on-line (formulários) 

Definição: Item dedicado ao apoio dos utilizadores 

 
Pontuação 

a) Observa-se que não existe  
b) Observa-se que existe 

0 
1 

 

Data da observação: ___/___/_____ 

Alcochete ___ Almada ___ Amadora ___ Barreiro ___ Cascais ___ Lisboa ___ Loures ___ 

Mafra ___ Moita ___ Montijo ___ Oeiras ___ Odivelas ___ Palmela ___ Seixal ___ Sesimbra 

___ Setúbal ___ Sintra ___ Vila Franca de Xira ___ 

2. Reutilização da informação do cidadão para futura interação 

Definição: Mecanismo que possibilita guardar dados e operações realizadas anteriormente 

(Papadomichelaki & Mentzas, A multiple-item scale for assesing e-government service quality, 2009). 

 
Pontuação 

a) Observa-se que não existe  
b) Observa-se que existe 

0 
1 

 

Data da observação: ___/___/_____ 

Alcochete ___ Almada ___ Amadora ___ Barreiro ___ Cascais ___ Lisboa ___ Loures ___ 

Mafra ___ Moita ___ Montijo ___ Oeiras ___ Odivelas ___ Palmela ___ Seixal ___ Sesimbra 

___ Setúbal ___ Sintra ___ Vila Franca de Xira ___ 
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3. Formulários com cálculos automáticos 

Definição: Mecanismo que permite aferir se os dados inseridos são reais e permitir associá-los ao 

utilizador. 

 
Pontuação 

a) Observa-se que não existe  
b) Observa-se que existe 

0 
1 

 

Data da observação: ___/___/_____ 

Alcochete ___ Almada ___ Amadora ___ Barreiro ___ Cascais ___ Lisboa ___ Loures ___ 

Mafra ___ Moita ___ Montijo ___ Oeiras ___ Odivelas ___ Palmela ___ Seixal ___ Sesimbra 

___ Setúbal ___ Sintra ___ Vila Franca de Xira ___ 

4. Formatos de resposta adequados 

Definição: Apresentação automática de texto de ajuda em campos de formulário que ajuda os 

utilizadores a preencher o formulário (Papadomichelaki & Mentzas, A multiple-item scale for assesing 

e-government service quality, 2009). 

 
Pontuação 

a) Observa-se que não existe  
b) Observa-se que existe 

0 
1 

 

Data da observação: ___/___/_____ 

Alcochete ___ Almada ___ Amadora ___ Barreiro ___ Cascais ___ Lisboa ___ Loures ___ 

Mafra ___ Moita ___ Montijo ___ Oeiras ___ Odivelas ___ Palmela ___ Seixal ___ Sesimbra 

___ Setúbal ___ Sintra ___ Vila Franca de Xira ___ 
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Exemplo de sítios que responde em parte aos pontos em cima referidos. 
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Fiabilidade  

Conceito: Entende-se que a fiabilidade é demonstrada pela confiança que utilizador tem quando 

interage com o sítio, na forma e no tempo da obtenção resposta ao solicitado. (Papadomichelaki & 

Mentzas, A multiple-item scale for assesing e-government service quality, 2009). 

Tarefa a realizar 

Através da visita a cada um dos sítios observa-se e atribui-se uma classificação de acordo com as 

seguintes definições: 

1. Exatidão na execução dos serviços solicitados 

Definição: Mecanismo que garante a correta inserção de dados para posteriormente responder 

adequadamente ao solicitado. 

 
Pontuação 

a) Observa-se que não existe  
b) Observa-se que existe 

0 
1 

 

Data da observação: ___/___/_____ 

Alcochete ___ Almada ___ Amadora ___ Barreiro ___ Cascais ___ Lisboa ___ Loures ___ 

Mafra ___ Moita ___ Montijo ___ Oeiras ___ Odivelas ___ Palmela ___ Seixal ___ Sesimbra 

___ Setúbal ___ Sintra ___ Vila Franca de Xira ___ 

2. Prestação de serviços “in time” (a tempo/na hora) 

Definição: Sistema que permite avaliar o tempo de resposta. 

 

 
Pontuação 

a) Observa-se que não existe  
b) Observa-se que existe 

0 
1 

 

Data da observação: ___/___/_____ 

Alcochete ___ Almada ___ Amadora ___ Barreiro ___ Cascais ___ Lisboa ___ Loures ___ 

Mafra ___ Moita ___ Montijo ___ Oeiras ___ Odivelas ___ Palmela ___ Seixal ___ Sesimbra 

___ Setúbal ___ Sintra ___ Vila Franca de Xira ___ 
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3. Acessibilidade ao sítio 

Definição: Mecanismo que garante que a informação disponibilizada não é alterada 

independentemente do número de utilizadores que acedem ao serviço em simultâneo 

(Papadomichelaki & Mentzas, A multiple-item scale for assesing e-government service quality, 2009).  

 

 
Pontuação 

a) Observa-se que não existe  
b) Observa-se que existe 

0 
1 

 

Data da observação: ___/___/_____ 

Alcochete ___ Almada ___ Amadora ___ Barreiro ___ Cascais ___ Lisboa ___ Loures ___ 

Mafra ___ Moita ___ Montijo ___ Oeiras ___ Odivelas ___ Palmela ___ Seixal ___ Sesimbra 

___ Setúbal ___ Sintra ___ Vila Franca de Xira ___ 

4. Compatibilidade com os diferentes navegadores (browsers) 

Definição: Capacidade de ser compatível com as principais versões de browsers mais utilizadas, 

sendo estas: NetScape 6; Internet Explorer 6 

 

 
Pontuação 

a) Observa-se que não existe  
b) Observa-se que existe 

0 
1 

 

Data da observação: ___/___/_____ 

Alcochete ___ Almada ___ Amadora ___ Barreiro ___ Cascais ___ Lisboa ___ Loures ___ 

Mafra ___ Moita ___ Montijo ___ Oeiras ___ Odivelas ___ Palmela ___ Seixal ___ Sesimbra 

___ Setúbal ___ Sintra ___ Vila Franca de Xira ___ 

5. Velocidade de carregamento / transação 

Definição: Verificar que o sítio do organismo se encontra sempre acessível, ou seja, está 24h todos os 

dias da semana acessível (Papadomichelaki & Mentzas, A multiple-item scale for assesing e-

government service quality, 2009) e que o tempo de carregamento da informação não desincentivando 

a sua utilização (Santos & Amaral, 2002), isto é que não seja superior a 20 segundos.   
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 Pontuação 

a) Tempo de carregamento igual ou 
inferior a 20 segundos 

b) Tempo de carregamento superior a 
20 segundos 

0 

1 

 

Data da observação: ___/___/_____ 

Alcochete ___ Almada ___ Amadora ___ Barreiro ___ Cascais ___ Lisboa ___ Loures ___ 

Mafra ___ Moita ___ Montijo ___ Oeiras ___ Odivelas ___ Palmela ___ Seixal ___ Sesimbra 

___ Setúbal ___ Sintra ___ Vila Franca de Xira ___ 

 

Exemplo de sítios que responde em parte aos pontos em cima referidos. 
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Qual o nível de qualidade oferecido pelos e-services na Administração Pública Local em Portugal?   

  125 

Conteúdo e apresentação da informação 

Conceito: A forma com a informação se encontra organizada e disponível no sítio permite aferir a 

qualidade da informação e o contexto ou tipo de utilizador para a qual esta foi pensada (Carvalho, 

Simões, & Silva, 2005) 

Tarefa a realizar 

Através da visita a cada um dos sítios observa-se e atribui-se uma classificação de acordo com as 

seguintes definições: 

1. Apresentação do organismo 

Definição: Entende-se que neste item devem de constar a missão, a estrutura orgânica e os serviços 

prestados pelo organismo, a fim de possibilitar uma ideia geral sobre sítio do organismo e o que este 

pode oferecer. 

 
Pontuação 

a) Observa-se que não existe  
b) Observa-se que existe 

0 
1 

 

Data da observação: ___/___/_____ 

Alcochete ___ Almada ___ Amadora ___ Barreiro ___ Cascais ___ Lisboa ___ Loures ___ 

Mafra ___ Moita ___ Montijo ___ Oeiras ___ Odivelas ___ Palmela ___ Seixal ___ Sesimbra 

___ Setúbal ___ Sintra ___ Vila Franca de Xira ___ 

2. Coerência dos dados 

Definição: Entende-se que a informação tem qualidade e integridade se esta se mantiver inalterada em 

todos os links/separadores que falem sobre o mesmo assunto, ou seja, se a informação for precisa e 

completa (Iribarren, et al., 2008). 

 
Pontuação 

a) Observa-se que não existe  
b) Observa-se que existe 

0 
1 

 

Data da observação: ___/___/_____ 
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Alcochete ___ Almada ___ Amadora ___ Barreiro ___ Cascais ___ Lisboa ___ Loures ___ 

Mafra ___ Moita ___ Montijo ___ Oeiras ___ Odivelas ___ Palmela ___ Seixal ___ Sesimbra 

___ Setúbal ___ Sintra ___ Vila Franca de Xira ___ 

3. Precisão e consistência dos dados 

Definição: A qualidade de informação é medida pela forma com o assunto é tratado, ou seja, o 

excesso ou falta de elementos são considerados negativos (Papadomichelaki & Mentzas, A multiple-

item scale for assesing e-government service quality, 2009). 

 
Pontuação 

a) Observa-se que não existe  
b) Observa-se que existe 

0 
1 

 

Data da observação: ___/___/_____ 

Alcochete ___ Almada ___ Amadora ___ Barreiro ___ Cascais ___ Lisboa ___ Loures ___ 

Mafra ___ Moita ___ Montijo ___ Oeiras ___ Odivelas ___ Palmela ___ Seixal ___ Sesimbra 

___ Setúbal ___ Sintra ___ Vila Franca de Xira ___ 

4. Relevância dos dados 

Definição: Entende-se que a informação é relevante se esta for entregue oportunamente e 

corretamente, demonstrando assim a eficácia do serviço (Iribarren, et al., 2008). 

 
Pontuação 

a) Observa-se que não existe  
b) Observa-se que existe 

0 
1 

 

Data da observação: ___/___/_____ 

Alcochete ___ Almada ___ Amadora ___ Barreiro ___ Cascais ___ Lisboa ___ Loures ___ 

Mafra ___ Moita ___ Montijo ___ Oeiras ___ Odivelas ___ Palmela ___ Seixal ___ Sesimbra 

___ Setúbal ___ Sintra ___ Vila Franca de Xira ___ 

5. Informação atualizada 

Definição: A informação disponibilizada no sítio deve de conter a data em que foi produzida. Os 

documentos disponibilizados no para uso dos utilizadores devem, também, conter a data da última 

atualização (Santos & Amaral, 2002). 
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Pontuação 

a) Observa-se que não existe  
b) Observa-se que existe 

0 
1 

 

Data da observação: ___/___/_____ 

Alcochete ___ Almada ___ Amadora ___ Barreiro ___ Cascais ___ Lisboa ___ Loures ___ 

Mafra ___ Moita ___ Montijo ___ Oeiras ___ Odivelas ___ Palmela ___ Seixal ___ Sesimbra 

___ Setúbal ___ Sintra ___ Vila Franca de Xira ___ 

6. Ligações 

Definição: Este indicador pretende identificar se as ligações estão a corresponder, ou seja, se nos 

encaminham para um separador correto. 

 
Pontuação 

a) Observa-se que não existe  
b) Observa-se que existe 

0 
1 

 

Data da observação: ___/___/_____ 

Alcochete ___ Almada ___ Amadora ___ Barreiro ___ Cascais ___ Lisboa ___ Loures ___ 

Mafra ___ Moita ___ Montijo ___ Oeiras ___ Odivelas ___ Palmela ___ Seixal ___ Sesimbra 

___ Setúbal ___ Sintra ___ Vila Franca de Xira ___ 

7. Facilidade de compreensão/ interpretação dos dados 

Definição: A interação do utilizador com o sítio deverá ser simples e intuitiva garantindo assim a 

compreensão e a interpretação do conteúdo.  

 
Pontuação 

a) Observa-se que não existe  
b) Observa-se que existe 

0 
1 

 

Data da observação: ___/___/_____ 

Alcochete ___ Almada ___ Amadora ___ Barreiro ___ Cascais ___ Lisboa ___ Loures ___ 

Mafra ___ Moita ___ Montijo ___ Oeiras ___ Odivelas ___ Palmela ___ Seixal ___ Sesimbra 

___ Setúbal ___ Sintra ___ Vila Franca de Xira ___ 
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8. Cores, gráficos, animações 

Definição: O grafismo do sítio deverá permitir facilmente a sua utilização para todos incluindo os 

utilizadores com necessidades especiais. Para tal deverá conter o símbolo de acessibilidade do 

conteúdo da web do W3C (world wide web consortion). 

 
Pontuação 

a) Observa-se que não existe  
b) Observa-se que existe 

0 
1 

 

Data da observação: ___/___/_____ 

Alcochete ___ Almada ___ Amadora ___ Barreiro ___ Cascais ___ Lisboa ___ Loures ___ 

Mafra ___ Moita ___ Montijo ___ Oeiras ___ Odivelas ___ Palmela ___ Seixal ___ Sesimbra 

___ Setúbal ___ Sintra ___ Vila Franca de Xira ___ 

9. Tamanho da página da web 

Definição: A dimensão do sítio depende da quantidade de informação que cada organização entende 

disponibilizar aos utilizadores.  

 
Pontuação 

a) Observa-se que não existe  
b) Observa-se que existe 

0 
1 

 

Data da observação: ___/___/_____ 

Alcochete ___ Almada ___ Amadora ___ Barreiro ___ Cascais ___ Lisboa ___ Loures ___ 

Mafra ___ Moita ___ Montijo ___ Oeiras ___ Odivelas ___ Palmela ___ Seixal ___ Sesimbra 

___ Setúbal ___ Sintra ___ Vila Franca de Xira __ 

 

 

 

 

 

Exemplo de sítios que responde em parte aos pontos em cima referidos. 
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Suporte ao cidadão (interatividade) 

Conceito: Entende-se que são as ajudas existentes nos sítios das organizações que facilitam a 

interação e a troca de informação com os utilizadores (Papadomichelaki & Mentzas, A multiple-item 

scale for assesing e-government service quality, 2009). 

Tarefa a realizar 

Através da visita a cada um dos sítios observa-se e atribui-se uma classificação de acordo com as 

seguintes definições: 

1. Guias amigos do utilizador / guias fáceis de consultar pelos utilizadores 

Definição: Existência de orientações ou documentos que possibilitam ajudar o utilizador na consulta 

do sítio. 

 
Pontuação 

a) Observa-se que não existe  
b) Observa-se que existe 

0 
1 

 

Data da observação: ___/___/_____ 

Alcochete ___ Almada ___ Amadora ___ Barreiro ___ Cascais ___ Lisboa ___ Loures ___ 

Mafra ___ Moita ___ Montijo ___ Oeiras ___ Odivelas ___ Palmela ___ Seixal ___ Sesimbra 

___ Setúbal ___ Sintra ___ Vila Franca de Xira ___ 

2. Novidades 

Definição: Existência de um link ou de um campo que possibilita aceder aos últimos acontecimentos, 

estes podem estar ordenados por data ou por motivo de interesse. 

 
Pontuação 

a) Observa-se que não existe  
b) Observa-se que existe 

0 
1 

 

Data da observação: ___/___/_____ 

Alcochete ___ Almada ___ Amadora ___ Barreiro ___ Cascais ___ Lisboa ___ Loures ___ 

Mafra ___ Moita ___ Montijo ___ Oeiras ___ Odivelas ___ Palmela ___ Seixal ___ Sesimbra 

___ Setúbal ___ Sintra ___ Vila Franca de Xira ___ 
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3. Páginas de ajuda, perguntas frequentes 

Definição: Documento onde se encontram as respostas às perguntas mais frequentes, vulgarmente 

designado por FAQ’S (Santos & Amaral, 2002). 

 
Pontuação 

a) Observa-se que não existe  
b) Observa-se que existe 

0 
1 

 

Data da observação: ___/___/_____ 

Alcochete ___ Almada ___ Amadora ___ Barreiro ___ Cascais ___ Lisboa ___ Loures ___ 

Mafra ___ Moita ___ Montijo ___ Oeiras ___ Odivelas ___ Palmela ___ Seixal ___ Sesimbra 

___ Setúbal ___ Sintra ___ Vila Franca de Xira ___ 

4. Ferramentas / facilidade em fazer o seguimento / acompanhamento da transação 

Definição: Existência de meios que promovam o acompanhamento dos utilizadores e facilitem a 

interação com o sítio do organismo. Estes meios podem ser os mais tradicionais como sendo a 

possibilidade de fazer uma chamada telefónica (Papadomichelaki & Mentzas, A multiple-item scale 

for assesing e-government service quality, 2009). 

 
Pontuação 

a) Observa-se que não existe  
b) Observa-se que existe 

0 
1 

 

Data da observação: ___/___/_____ 

Alcochete ___ Almada ___ Amadora ___ Barreiro ___ Cascais ___ Lisboa ___ Loures ___ 

Mafra ___ Moita ___ Montijo ___ Oeiras ___ Odivelas ___ Palmela ___ Seixal ___ Sesimbra 

___ Setúbal ___ Sintra ___ Vila Franca de Xira ___ 

5. Existência de informação com contactos 

Definição: Informação que permite aos utilizadores saber os contactos do organismo, nomeadamente, 

morada, telefone, fax e endereço eletrónico. Entende-se que deverão estar disponíveis os contactos 

gerais do organismo e os contactos dos diversos serviços (Santos & Amaral, 2002). 
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Pontuação 

a) Observa-se que não existe  
b) Observa-se que existe 

0 
1 

 

Data da observação: ___/___/_____ 

Alcochete ___ Almada ___ Amadora ___ Barreiro ___ Cascais ___ Lisboa ___ Loures ___ 

Mafra ___ Moita ___ Montijo ___ Oeiras ___ Odivelas ___ Palmela ___ Seixal ___ Sesimbra 

___ Setúbal ___ Sintra ___ Vila Franca de Xira ___ 

6. Resolução de problemas 

Definição: Existência de um contacto ou de um endereço eletrónico para onde devem de ser 

comunicados os problemas.  

 
Pontuação 

a) Observa-se que não existe  
b) Observa-se que existe 

0 
1 

 

Data da observação: ___/___/_____ 

Alcochete ___ Almada ___ Amadora ___ Barreiro ___ Cascais ___ Lisboa ___ Loures ___ 

Mafra ___ Moita ___ Montijo ___ Oeiras ___ Odivelas ___ Palmela ___ Seixal ___ Sesimbra 

___ Setúbal ___ Sintra ___ Vila Franca de Xira ___ 

7. Resposta pronta / rápida aos inquéritos dos clientes 

Definição: Verificar se consta no sítio o prazo de resposta. Este prazo deverá respeitar os 15 dias para 

a primeira resposta, de acordo com legislação existente sobre esta matéria, o n.º 1, do artigo 39.º do 

Decreto-Lei n.º 135/99 (Santos & Amaral, 2002). 

 
Pontuação 

a) Observa-se que não existe  
b) Observa-se que existe 

0 
1 

 

Data da observação: ___/___/_____ 
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Alcochete ___ Almada ___ Amadora ___ Barreiro ___ Cascais ___ Lisboa ___ Loures ___ 

Mafra ___ Moita ___ Montijo ___ Oeiras ___ Odivelas ___ Palmela ___ Seixal ___ Sesimbra 

___ Setúbal ___ Sintra ___ Vila Franca de Xira ___ 

8. Preenchimento e entrega de documentos on-line 

Definição: Entende-se que existem meios que permitem o preenchimento e a entrega dos documentos 

online. 

 
Pontuação 

a) Observa-se que não existe  
b) Observa-se que existe 

0 
1 

 

Data da observação: ___/___/_____ 

Alcochete ___ Almada ___ Amadora ___ Barreiro ___ Cascais ___ Lisboa ___ Loures ___ 

Mafra ___ Moita ___ Montijo ___ Oeiras ___ Odivelas ___ Palmela ___ Seixal ___ Sesimbra 

___ Setúbal ___ Sintra ___ Vila Franca de Xira ___ 

9. Conhecimento e delicadeza dos funcionários 

Definição: A concordância da informação transmitida, pelo funcionário, revela a qualidade da 

informação do organismo através do seu conteúdo. Segundo (Iribarren, et al., 2008) a informação deve 

de cumprir com as leis e com os regulamentos internos que regem o funcionamento interno da 

organização  

10. Funcionários que transmitem confiança e segurança 

Definição: A eficiência de um organismo é revelada pela forma com os seus funcionários transmitem a 

informação. Entende-se assim que a informação divulgada deverá ser relevante e pertinente bem como 

a resposta aos utilizadores atempada, correta e consistente (Iribarren, et al., 2008). 

Nota: Não me é possível aferir estes dois pontos. 

11. Pagamentos online 

Definição: Mecanismo que possibilita efetuar pagamentos. 

 
Pontuação 

a) Observa-se que não existe  
b) Observa-se que existe 

0 
1 
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Data da observação: ___/___/_____ 

Alcochete ___ Almada ___ Amadora ___ Barreiro ___ Cascais ___ Lisboa ___ Loures ___ 

Mafra ___ Moita ___ Montijo ___ Oeiras ___ Odivelas ___ Palmela ___ Seixal ___ Sesimbra 

___ Setúbal ___ Sintra ___ Vila Franca de Xira ___ 

12. Segurança nos pagamentos online 

Definição: Mecanismo de certificação que garante que as transações são seguras (Santos & Amaral, 

2002). 

 
Pontuação 

a) Observa-se que não existe  
b) Observa-se que existe 

0 
1 

 

Data da observação: ___/___/_____ 

Alcochete ___ Almada ___ Amadora ___ Barreiro ___ Cascais ___ Lisboa ___ Loures ___ 

Mafra ___ Moita ___ Montijo ___ Oeiras ___ Odivelas ___ Palmela ___ Seixal ___ Sesimbra 

___ Setúbal ___ Sintra ___ Vila Franca de Xira ___ 

 

Exemplo de um sítio que corresponde em parte ao solicitado. 
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Anexo 2 – Modelo de estudo de avaliação da qualidade percebida na região 

estatística NUTS II 

 

     

Critérios  
(Cᵢ) 

Subcritérios (Scᵢ) 

 Média Aritmética do 
Critério aplicado à 

sub-região estatística 
de Lisboa 

 Média Aritmética do 
Critério aplicado à 

sub-região estatística 
da Península de 

Setúbal 

Média Aritmética do 
Critério aplicado à 

NUTS II  

1 - Facilidade de 
utilização 

1.1. Mapa do sítio 
47,44 48,00 47,72 

1.2 Funções de pesquisa personalizados 
      

1.3 Estabelecer ligações com motores de busca 
      

1.4 URL (endereço do sítio) fácil de lembrar 
      

1.5 Informação personalizada 
      

1.6 Capacidade de fazer personalizações 
      

       

2 - Confiança 

2.1 Arquivo seguro de dados pessoais 
18,33 36,56 27,44 

2.2 Rejeição da autenticação das partes envolvidas 
      

2.3 Procedimento para adquirir / obter de utilizador e 
palavra passe 

      

2.4 Transação correta, encriptação de mensagens 
      

2.5 Assinaturas digitais, controlo de acessos 
      

       

3 - 
Funcionalidade 

do ambiente 
interativo 

3.1 Existência de ajudas on-line (formulários) 
17,33 17,89 17,61 

3.2 Reutilização da informação do cidadão para futura 
interação 

      

3.3 Formulários com cálculos automáticos 
      

3.4 Formatos de resposta adequados 
      

       

4 - Fiabilidade 

4.1 Exatidão na execução dos serviços solicitados 
25,11 22,33 23,72 

4.2 Prestação de serviços "in time" (a tempo/ na hora) 
      

4.3 Acessibilidade do sítio 
      

4.4 Compatibilidade com os diferentes navegadores 
("browsers") 

      

4.5 Velocidade de carregamento / transação 
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5 - Conteúdo e 
apresentação da 

informação 

5.1 Apresentação do organismo 
74,33 75,44 74,89 

5.2 Coerência dos dados 
      

5.3 Precisão e consistência dos dados 
      

5.4 Relevância dos dados 
      

5.5 Informação atualizada 
      

5.6 Ligações 
      

5.7 Facilidade de compreensão / interpretação dos 
dados 

      

5.8 Cores, gráficos, animação 
      

5.9 Tamanho da página da web 
      

       

6 - Suporte ao 
cidadão 

(interatividade) 

6.1 Guias amigos do utilizador / guias fáceis de 
consultar pelos utilizadores 

44,22 45,89 45,06 

6.2 Novidades 
      

6.3 Páginas de ajuda, perguntas frequentes 
      

6.4 Ferramentas / facilidade em fazer o seguimento / 
acompanhamento da transação 

      

6.5 Existência de informação com contactos 
      

6.6 Resolução de problemas 
      

6.7 Resposta pronta / rápida aos inquéritos dos clientes 
      

6.8 Preenchimento e entrega de documentos on-line 
      

6.9 Pagamentos on-line 
      

6.10 Segurança nos pagamentos on-line 
      

Média do critério   37,80 41,02 39,41 
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Anexo 3 – Modelo de estudo de avaliação da qualidade percebida por Município 
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- Município de Alcochete 
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Critérios (C) Subcritérios (Scᵢ) 
Valor do 

subcritério 
(VSci) 

 Valor do 
critérioVCᵢ = 

(∑VScᵢ) 

Valor ajustado do 
critério do 

município (%) 
Vac = 

(VCᵢ/VCᵢmax)*100 

Valor da 
Qualidade 

percebida do 
município  

Q =  
∑ (Vac) / VCᵢmax 

1 - Facilidade 
de utilização 

1.1. Mapa do sítio 11,00 48,00 72,73 53,91 

1.2 Funções de pesquisa personalizados 11,00 

1.3 Estabelecer ligações com motores de busca 4,00 

1.4 URL (endereço do sítio) fácil de lembrar 11,00 

1.5 Informação personalizada 11,00 

1.6 Capacidade de fazer personalizações 0,00 

2 - Confiança 

2.1 Arquivo seguro de dados pessoais 11,00 43,00 78,18   

2.2 Rejeição da autenticação das partes envolvidas 11,00 

2.3 Procedimento para adquirir / obter de utilizador e 
palavra passe 

11,00 

2.4 Transação correta, encriptação de mensagens 3,00 

2.5 Assinaturas digitais, controlo de acessos 7,00 

3 - 
Funcionalidade 

do ambiente 
interativo 

3.1 Existência de ajudas on-line (formulários) 5,00 13,00 29,55   

3.2 Reutilização da informação do cidadão para futura 
interação 

0,00 

3.3 Formulários com cálculos automáticos 3,00 

3.4 Formatos de resposta adequados 5,00 

4 - Fiabilidade 

4.1 Exatidão na execução dos serviços solicitados 4,00 20,00 36,36   

4.2 Prestação de serviços "in time" (a tempo/ na hora) 1,00 

4.3 Acessibilidade do sítio 5,00 

4.4 Compatibilidade com os diferentes navegadores 
("browsers") 

9,00 

4.5 Velocidade de carregamento / transação 1,00 

5 - Conteúdo e 
apresentação 

da informação 

5.1 Apresentação do organismo 3,00 75,00 75,76   

5.2 Coerência dos dados 11,00 

5.3 Precisão e consistência dos dados 11,00 

5.4 Relevância dos dados 11,00 

5.5 Informação atualizada 11,00 

5.6 Ligações 8,00 

5.7 Facilidade de compreensão / interpretação dos dados 8,00 

5.8 Cores, gráficos, animação 6,00 

5.9 Tamanho da página da web 6,00 

6 - Suporte ao 
cidadão 

(interatividade) 

6.1 Guias amigos do utilizador / guias fáceis de consultar 
pelos utilizadores 

4,00 
34,00 30,91   

6.2 Novidades 7,00 

6.3 Páginas de ajuda, perguntas frequentes 0,00 

6.4 Ferramentas / facilidade em fazer o seguimento / 
acompanhamento da transação 

7,00 

6.5 Existência de informação com contactos 4,00 

6.6 Resolução de problemas 9,00 

6.7 Resposta pronta / rápida aos inquéritos dos clientes 0,00 

6.8 Preenchimento e entrega de documentos on-line 3,00 

6.9 Pagamentos on-line 0,00 

6.10 Segurança nos pagamentos on-line 0,00 
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- Município de Almada
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Critérios (C) Subcritérios (Scᵢ) 
Valor do 

subcritério 
(VSc) 

 Valor do 
critério 

VCᵢ = (∑VScᵢ) 

Valor ajustado do 
critério do 

município (%) 
Vac =  

(VCᵢ/VCᵢmax)*100 

Valor da 
Qualidade 

percebida do 
município 

Q =  
∑(Vac)/VCᵢmax 

1 - Facilidade 
de utilização 

1.1. Mapa do sítio 11,00 54,00 81,82 55,47 

1.2 Funções de pesquisa personalizados 11,00     

1.3 Estabelecer ligações com motores de busca 4,00     

1.4 URL (endereço do sítio) fácil de lembrar 8,00     

1.5 Informação personalizada 11,00     

1.6 Capacidade de fazer personalizações 9,00     

2 - Confiança 

2.1 Arquivo seguro de dados pessoais 7,00 32,00 58,18  

2.2 Rejeição da autenticação das partes envolvidas 8,00     

2.3 Procedimento para adquirir / obter de utilizador e 
palavra passe 

6,00 
    

2.4 Transação correta, encriptação de mensagens 7,00     

2.5 Assinaturas digitais, controlo de acessos 4,00     

3 - 
Funcionalidade 

do ambiente 
interativo 

3.1 Existência de ajudas on-line (formulários) 8,00 20,00 45,45  

3.2 Reutilização da informação do cidadão para futura 
interação 

0,00 
    

3.3 Formulários com cálculos automáticos 3,00     

3.4 Formatos de resposta adequados 9,00     

4 - Fiabilidade 

4.1 Exatidão na execução dos serviços solicitados 9,00 30,00 54,55  

4.2 Prestação de serviços "in time" (a tempo/ na hora) 6,00     

4.3 Acessibilidade do sítio 5,00     

4.4 Compatibilidade com os diferentes navegadores 
("browsers") 

9,00 
    

4.5 Velocidade de carregamento / transação 1,00     

5 - Conteúdo e 
apresentação 

da informação 

5.1 Apresentação do organismo 3,00 83,00 41,92  

5.2 Coerência dos dados 11,00     

5.3 Precisão e consistência dos dados 11,00     

5.4 Relevância dos dados 11,00     

5.5 Informação atualizada 11,00     

5.6 Ligações 8,00     

5.7 Facilidade de compreensão / interpretação dos dados 11,00     

5.8 Cores, gráficos, animação 9,00     

5.9 Tamanho da página da web 8,00     

6 - Suporte ao 
cidadão 

(interatividade) 

6.1 Guias amigos do utilizador / guias fáceis de consultar 
pelos utilizadores 

8,00 
56,00 50,91  

6.2 Novidades 9,00     

6.3 Páginas de ajuda, perguntas frequentes 5,00     

6.4 Ferramentas / facilidade em fazer o seguimento / 
acompanhamento da transação 

7,00 
    

6.5 Existência de informação com contactos 3,00     

6.6 Resolução de problemas 9,00     

6.7 Resposta pronta / rápida aos inquéritos dos clientes 0,00     

6.8 Preenchimento e entrega de documentos on-line 2,00     

6.9 Pagamentos on-line 6,00     

6.10 Segurança nos pagamentos on-line 7,00     
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- Município da Amadora 
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Critérios (C) Subcritérios (Scᵢ) 
Valor do 

subcritério 
(VSc) 

 Valor do 
critério 

VCᵢ = (∑VScᵢ) 

Valor ajustado do 
critério do 

município (%) 
Vac = 

(VCᵢ/VCᵢmax)*100 

Valor da 
Qualidade 

percebida do 
município  

Q =  
∑ (Vac) / VCᵢmax 

1 - Facilidade 
de utilização 

1.1. Mapa do sítio 9,00 42,00 63,64 50,32 

1.2 Funções de pesquisa personalizados 11,00     

1.3 Estabelecer ligações com motores de busca 4,00     

1.4 URL (endereço do sítio) fácil de lembrar 11,00     

1.5 Informação personalizada 7,00     

1.6 Capacidade de fazer personalizações 0,00     

2 - Confiança 

2.1 Arquivo seguro de dados pessoais 6,00 21,00 38,18  

2.2 Rejeição da autenticação das partes envolvidas 7,00     

2.3 Procedimento para adquirir / obter de utilizador e 
palavra passe 

2,00 
    

2.4 Transação correta, encriptação de mensagens 2,00     

2.5 Assinaturas digitais, controlo de acessos 4,00     

3 - 
Funcionalidade 

do ambiente 
interativo 

3.1 Existência de ajudas on-line (formulários) 8,00 16,00 36,36  

3.2 Reutilização da informação do cidadão para futura 
interação 

0,00 
    

3.3 Formulários com cálculos automáticos 3,00     

3.4 Formatos de resposta adequados 5,00     

4 - Fiabilidade 

4.1 Exatidão na execução dos serviços solicitados 9,00 32,00 58,18  

4.2 Prestação de serviços "in time" (a tempo/ na hora) 6,00     

4.3 Acessibilidade do sítio 5,00     

4.4 Compatibilidade com os diferentes navegadores 
("browsers") 

9,00 
    

4.5 Velocidade de carregamento / transação 3,00     

5 - Conteúdo e 
apresentação 

da informação 

5.1 Apresentação do organismo 4,00 64,00 64,65  

5.2 Coerência dos dados 9,00     

5.3 Precisão e consistência dos dados 6,00     

5.4 Relevância dos dados 11,00     

5.5 Informação atualizada 9,00     

5.6 Ligações 8,00     

5.7 Facilidade de compreensão / interpretação dos dados 11,00     

5.8 Cores, gráficos, animação 3,00     

5.9 Tamanho da página da web 3,00     

6 - Suporte ao 
cidadão 

(interatividade) 

6.1 Guias amigos do utilizador / guias fáceis de consultar 
pelos utilizadores 

9,00 
45,00 40,91  

6.2 Novidades 9,00     

6.3 Páginas de ajuda, perguntas frequentes 8,00     

6.4 Ferramentas / facilidade em fazer o seguimento / 
acompanhamento da transação 

7,00 
    

6.5 Existência de informação com contactos 1,00     

6.6 Resolução de problemas 9,00     

6.7 Resposta pronta / rápida aos inquéritos dos clientes 0,00     

6.8 Preenchimento e entrega de documentos on-line 2,00     

6.9 Pagamentos on-line 0,00     

6.10 Segurança nos pagamentos on-line 0,00     
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- Município do Barreiro 
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Critérios (C) Subcritérios (Scᵢ) 
Valor do 

subcritério 
(VSc) 

 Valor do 
critério 

VCᵢ = (∑VScᵢ) 

Valor ajustado do 
critério do 

município (%) 
Vac = 

(VCᵢ/VCᵢmax)*100 

Valor da 
Qualidade 

percebida do 
município Q = ∑ 
(Vac) / VCᵢmax 

1 - Facilidade 
de utilização 

1.1. Mapa do sítio 11,00 48,00 72,73 53,29 

1.2 Funções de pesquisa personalizados 11,00     

1.3 Estabelecer ligações com motores de busca 4,00     

1.4 URL (endereço do sítio) fácil de lembrar 11,00     

1.5 Informação personalizada 11,00     

1.6 Capacidade de fazer personalizações 0,00     

2 - Confiança 

2.1 Arquivo seguro de dados pessoais 11,00 43,00 78,18   

2.2 Rejeição da autenticação das partes envolvidas 11,00     

2.3 Procedimento para adquirir / obter de utilizador e 
palavra passe 

11,00 
    

2.4 Transação correta, encriptação de mensagens 5,00     

2.5 Assinaturas digitais, controlo de acessos 5,00     

3 - 
Funcionalidade 

do ambiente 
interativo 

3.1 Existência de ajudas on-line (formulários) 5,00 11,00 25,00   

3.2 Reutilização da informação do cidadão para futura 
interação 

0,00 
    

3.3 Formulários com cálculos automáticos 3,00     

3.4 Formatos de resposta adequados 3,00     

4 - Fiabilidade 

4.1 Exatidão na execução dos serviços solicitados 4,00 20,00 36,36   

4.2 Prestação de serviços "in time" (a tempo/ na hora) 1,00     

4.3 Acessibilidade do sítio 5,00     

4.4 Compatibilidade com os diferentes navegadores 
("browsers") 

9,00 
    

4.5 Velocidade de carregamento / transação 1,00     

5 - Conteúdo e 
apresentação 

da informação 

5.1 Apresentação do organismo 3,00 74,00 74,75   

5.2 Coerência dos dados 11,00     

5.3 Precisão e consistência dos dados 11,00     

5.4 Relevância dos dados 11,00     

5.5 Informação atualizada 11,00     

5.6 Ligações 8,00     

5.7 Facilidade de compreensão / interpretação dos dados 11,00     

5.8 Cores, gráficos, animação 4,00     

5.9 Tamanho da página da web 4,00     

6 - Suporte ao 
cidadão 

(interatividade) 

6.1 Guias amigos do utilizador / guias fáceis de consultar 
pelos utilizadores 

4,00 
36,00 32,73   

6.2 Novidades 2,00     

6.3 Páginas de ajuda, perguntas frequentes 5,00     

6.4 Ferramentas / facilidade em fazer o seguimento / 
acompanhamento da transação 

7,00 
    

6.5 Existência de informação com contactos 5,00     

6.6 Resolução de problemas 11,00     

6.7 Resposta pronta / rápida aos inquéritos dos clientes 0,00     

6.8 Preenchimento e entrega de documentos on-line 2,00     

6.9 Pagamentos on-line 0,00     

6.10 Segurança nos pagamentos on-line 0,00     
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Critérios (C) Subcritérios (Scᵢ) 
Valor do 

subcritério 
(VSc) 

 Valor do 
critério 

VCᵢ = (∑VScᵢ) 

Valor ajustado do 
critério do 

município (%) 
Vac = 

(VCᵢ/VCᵢmax)*100 

Valor da 
Qualidade 

percebida do 
município  

Q =  
∑ (Vac) / VCᵢmax 

1 - Facilidade 
de utilização 

1.1. Mapa do sítio 11,00 44,00 66,67 57,45 

1.2 Funções de pesquisa personalizados 11,00     

1.3 Estabelecer ligações com motores de busca 4,00     

1.4 URL (endereço do sítio) fácil de lembrar 11,00     

1.5 Informação personalizada 7,00     

1.6 Capacidade de fazer personalizações 0,00     

2 - Confiança 

2.1 Arquivo seguro de dados pessoais 8,00 42,00 76,36  

2.2 Rejeição da autenticação das partes envolvidas 11,00     

2.3 Procedimento para adquirir / obter de utilizador e 
palavra passe 

11,00 
    

2.4 Transação correta, encriptação de mensagens 5,00     

2.5 Assinaturas digitais, controlo de acessos 7,00     

3 - 
Funcionalidade 

do ambiente 
interativo 

3.1 Existência de ajudas on-line (formulários) 9,00 19,00 43,18  

3.2 Reutilização da informação do cidadão para futura 
interação 

1,00 
    

3.3 Formulários com cálculos automáticos 3,00     

3.4 Formatos de resposta adequados 6,00     

4 - Fiabilidade 

4.1 Exatidão na execução dos serviços solicitados 7,00 26,00 47,27  

4.2 Prestação de serviços "in time" (a tempo/ na hora) 1,00     

4.3 Acessibilidade do sítio 5,00     

4.4 Compatibilidade com os diferentes navegadores 
("browsers") 

9,00 
    

4.5 Velocidade de carregamento / transação 4,00     

5 - Conteúdo e 
apresentação 

da informação 

5.1 Apresentação do organismo 5,00 75,00 75,76  

5.2 Coerência dos dados 11,00     

5.3 Precisão e consistência dos dados 11,00     

5.4 Relevância dos dados 11,00     

5.5 Informação atualizada 11,00     

5.6 Ligações 8,00     

5.7 Facilidade de compreensão / interpretação dos 
dados 

8,00 
    

5.8 Cores, gráficos, animação 6,00     

5.9 Tamanho da página da web 4,00     

6 - Suporte ao 
cidadão 

(interatividade) 

6.1 Guias amigos do utilizador / guias fáceis de 
consultar pelos utilizadores 

5,00 
39,00 35,45  

6.2 Novidades 11,00     

6.3 Páginas de ajuda, perguntas frequentes 0,00     

6.4 Ferramentas / facilidade em fazer o seguimento / 
acompanhamento da transação 

3,00 
    

6.5 Existência de informação com contactos 6,00     

6.6 Resolução de problemas 9,00     

6.7 Resposta pronta / rápida aos inquéritos dos clientes 3,00     

6.8 Preenchimento e entrega de documentos on-line 2,00     

6.9 Pagamentos on-line 0,00     

6.10 Segurança nos pagamentos on-line 0,00     



Qual o nível de qualidade oferecido pelos e-services na Administração Pública Local em Portugal?   

  149 

- Município de Lisboa 

  



Qual o nível de qualidade oferecido pelos e-services na Administração Pública Local em Portugal?   

150 

Critérios (C) Subcritérios (Scᵢ) 
Valor do 

subcritério 
(VSc) 

 Valor do 
critério 

VCᵢ = (∑VScᵢ) 

Valor ajustado do 
critério do 

município (%) 
Vac = 

(VCᵢ/VCᵢmax)*100 

Valor da 
Qualidade 

percebida do 
município  

Q =  
∑ (Vac) / VCᵢmax 

1 - Facilidade 
de utilização 

1.1. Mapa do sítio 11,00 48,00 72,73 62,89 

1.2 Funções de pesquisa personalizados 11,00     

1.3 Estabelecer ligações com motores de busca 4,00     

1.4 URL (endereço do sítio) fácil de lembrar 11,00     

1.5 Informação personalizada 8,00     

1.6 Capacidade de fazer personalizações 3,00     

2 - Confiança 

2.1 Arquivo seguro de dados pessoais 6,00 22,00 40,00  

2.2 Rejeição da autenticação das partes envolvidas 3,00     

2.3 Procedimento para adquirir / obter de utilizador e 
palavra passe 

3,00 
    

2.4 Transação correta, encriptação de mensagens 6,00     

2.5 Assinaturas digitais, controlo de acessos 4,00     

3 - 
Funcionalidade 

do ambiente 
interativo 

3.1 Existência de ajudas on-line (formulários) 11,00 33,00 75,00  

3.2 Reutilização da informação do cidadão para futura 
interação 

11,00 
    

3.3 Formulários com cálculos automáticos 3,00     

3.4 Formatos de resposta adequados 8,00     

4 - Fiabilidade 

4.1 Exatidão na execução dos serviços solicitados 8,00 33,00 60,00  

4.2 Prestação de serviços "in time" (a tempo/ na hora) 8,00     

4.3 Acessibilidade do sítio 5,00     

4.4 Compatibilidade com os diferentes navegadores 
("browsers") 

9,00 
    

4.5 Velocidade de carregamento / transação 3,00     

5 - Conteúdo e 
apresentação 

da informação 

5.1 Apresentação do organismo 3,00 77,00 77,78  

5.2 Coerência dos dados 11,00     

5.3 Precisão e consistência dos dados 11,00     

5.4 Relevância dos dados 11,00     

5.5 Informação atualizada 11,00     

5.6 Ligações 8,00     

5.7 Facilidade de compreensão / interpretação dos dados 11,00     

5.8 Cores, gráficos, animação 3,00     

5.9 Tamanho da página da web 8,00     

6 - Suporte ao 
cidadão 

(interatividade) 

6.1 Guias amigos do utilizador / guias fáceis de consultar 
pelos utilizadores 

8,00 
57,00 51,82  

6.2 Novidades 11,00     

6.3 Páginas de ajuda, perguntas frequentes 8,00     

6.4 Ferramentas / facilidade em fazer o seguimento / 
acompanhamento da transação 

6,00 
    

6.5 Existência de informação com contactos 3,00     

6.6 Resolução de problemas 9,00     

6.7 Resposta pronta / rápida aos inquéritos dos clientes 3,00     

6.8 Preenchimento e entrega de documentos on-line 9,00     

6.9 Pagamentos on-line 0,00     

6.10 Segurança nos pagamentos on-line 0,00     
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- Município de Loures 
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Critérios (C) Subcritérios (Scᵢ) 
Valor do 

subcritério 
(VSc) 

 Valor do 
critério 

VCᵢ = (∑VScᵢ) 

Valor ajustado do 
critério do 

município (%) 
Vac = 

(VCᵢ/VCᵢmax)*100 

Valor da 
Qualidade 

percebida do 
município  

Q =  
∑ (Vac) / VCᵢmax 

1 - Facilidade de 
utilização 

1.1. Mapa do sítio 11,00 44,00 66,67 50,94 

1.2 Funções de pesquisa personalizados 11,00     

1.3 Estabelecer ligações com motores de busca 4,00     

1.4 URL (endereço do sítio) fácil de lembrar 11,00     

1.5 Informação personalizada 7,00     

1.6 Capacidade de fazer personalizações 0,00     

2 - Confiança 

2.1 Arquivo seguro de dados pessoais 5,00 21,00 38,18  

2.2 Rejeição da autenticação das partes envolvidas 3,00     

2.3 Procedimento para adquirir / obter de utilizador e 
palavra passe 

8,00 
    

2.4 Transação correta, encriptação de mensagens 1,00     

2.5 Assinaturas digitais, controlo de acessos 4,00     

3 - 
Funcionalidade 

do ambiente 
interativo 

3.1 Existência de ajudas on-line (formulários) 7,00 14,00 31,82  

3.2 Reutilização da informação do cidadão para futura 
interação 

1,00 
    

3.3 Formulários com cálculos automáticos 3,00     

3.4 Formatos de resposta adequados 3,00     

4 - Fiabilidade 

4.1 Exatidão na execução dos serviços solicitados 6,00 23,00 41,82  

4.2 Prestação de serviços "in time" (a tempo/ na hora) 1,00     

4.3 Acessibilidade do sítio 5,00     

4.4 Compatibilidade com os diferentes navegadores 
("browsers") 

9,00 
    

4.5 Velocidade de carregamento / transação 2,00     

5 - Conteúdo e 
apresentação da 

informação 

5.1 Apresentação do organismo 3,00 80,00 80,81  

5.2 Coerência dos dados 11,00     

5.3 Precisão e consistência dos dados 11,00     

5.4 Relevância dos dados 11,00     

5.5 Informação atualizada 11,00     

5.6 Ligações 8,00     

5.7 Facilidade de compreensão / interpretação dos 
dados 

11,00 
    

5.8 Cores, gráficos, animação 11,00     

5.9 Tamanho da página da web 3,00     

6 - Suporte ao 
cidadão 

(interatividade) 

6.1 Guias amigos do utilizador / guias fáceis de 
consultar pelos utilizadores 

6,00 
51,00 46,36  

6.2 Novidades 11,00     

6.3 Páginas de ajuda, perguntas frequentes 11,00     

6.4 Ferramentas / facilidade em fazer o seguimento / 
acompanhamento da transação 

7,00 
    

6.5 Existência de informação com contactos 5,00     

6.6 Resolução de problemas 9,00     

6.7 Resposta pronta / rápida aos inquéritos dos clientes 0,00     

6.8 Preenchimento e entrega de documentos on-line 2,00     

6.9 Pagamentos on-line 0,00     

6.10 Segurança nos pagamentos on-line 0,00     



Qual o nível de qualidade oferecido pelos e-services na Administração Pública Local em Portugal?   

  153 

 

- Município de Mafra 

  



Qual o nível de qualidade oferecido pelos e-services na Administração Pública Local em Portugal?   

154 

Critérios (C) Subcritérios (Scᵢ) 
Valor do 

subcritério 
(VSc) 

 Valor do 
critério 

VCᵢ = (∑VScᵢ) 

Valor ajustado do 
critério do 

município (%) 
Vac = 

(VCᵢ/VCᵢmax)*100 

Valor da 
Qualidade 

percebida do 
município  

Q =  
∑ (Vac) / VCᵢmax 

1 - Facilidade 
de utilização 

1.1. Mapa do sítio 11,00 61,00 92,42 56,28 

1.2 Funções de pesquisa personalizados 8,00     

1.3 Estabelecer ligações com motores de busca 9,00     

1.4 URL (endereço do sítio) fácil de lembrar 11,00     

1.5 Informação personalizada 11,00     

1.6 Capacidade de fazer personalizações 11,00     

2 - Confiança 

2.1 Arquivo seguro de dados pessoais 2,00 28,00 50,91   

2.2 Rejeição da autenticação das partes envolvidas 2,00     

2.3 Procedimento para adquirir / obter de utilizador e 
palavra passe 

11,00 
    

2.4 Transação correta, encriptação de mensagens 11,00     

2.5 Assinaturas digitais, controlo de acessos 2,00     

3 - 
Funcionalidade 

do ambiente 
interativo 

3.1 Existência de ajudas on-line (formulários) 11,00 18,00 40,91   

3.2 Reutilização da informação do cidadão para futura 
interação 

1,00 
    

3.3 Formulários com cálculos automáticos 3,00     

3.4 Formatos de resposta adequados 3,00     

4 - Fiabilidade 

4.1 Exatidão na execução dos serviços solicitados 7,00 25,00 45,45   

4.2 Prestação de serviços "in time" (a tempo/ na hora) 3,00     

4.3 Acessibilidade do sítio 5,00     

4.4 Compatibilidade com os diferentes navegadores 
("browsers") 

9,00 
    

4.5 Velocidade de carregamento / transação 1,00     

5 - Conteúdo e 
apresentação 

da informação 

5.1 Apresentação do organismo 1,00 70,00 70,71   

5.2 Coerência dos dados 11,00     

5.3 Precisão e consistência dos dados 11,00     

5.4 Relevância dos dados 11,00     

5.5 Informação atualizada 11,00     

5.6 Ligações 8,00     

5.7 Facilidade de compreensão / interpretação dos dados 8,00     

5.8 Cores, gráficos, animação 3,00     

5.9 Tamanho da página da web 6,00     

6 - Suporte ao 
cidadão 

(interatividade) 

6.1 Guias amigos do utilizador / guias fáceis de consultar 
pelos utilizadores 

7,00 
41,00 37,27   

6.2 Novidades 11,00     

6.3 Páginas de ajuda, perguntas frequentes 0,00     

6.4 Ferramentas / facilidade em fazer o seguimento / 
acompanhamento da transação 

7,00 
    

6.5 Existência de informação com contactos 8,00     

6.6 Resolução de problemas 6,00     

6.7 Resposta pronta / rápida aos inquéritos dos clientes 0,00     

6.8 Preenchimento e entrega de documentos on-line 2,00     

6.9 Pagamentos on-line 0,00     

6.10 Segurança nos pagamentos on-line 0,00     
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Critérios (C) Subcritérios (Scᵢ) 
Valor do 

subcritério 
(VSc) 

 Valor do 
critério 

VCᵢ = (∑VScᵢ) 

Valor ajustado do 
critério do 

município (%) 
Vac = 

(VCᵢ/VCᵢmax)*100 

Valor da 
Qualidade 

percebida do 
município  

Q =  
∑ (Vac) / VCᵢmax 

1 - Facilidade 
de utilização 

1.1. Mapa do sítio 11,00 56,00 84,85 61,10 

1.2 Funções de pesquisa personalizados 11,00     

1.3 Estabelecer ligações com motores de busca 4,00     

1.4 URL (endereço do sítio) fácil de lembrar 11,00     

1.5 Informação personalizada 11,00     

1.6 Capacidade de fazer personalizações 8,00     

2 - Confiança 

2.1 Arquivo seguro de dados pessoais 11,00 39,00 70,91  

2.2 Rejeição da autenticação das partes envolvidas 8,00     

2.3 Procedimento para adquirir / obter de utilizador e 
palavra passe 

11,00 
    

2.4 Transação correta, encriptação de mensagens 5,00     

2.5 Assinaturas digitais, controlo de acessos 4,00     

3 - 
Funcionalidade 

do ambiente 
interativo 

3.1 Existência de ajudas on-line (formulários) 8,00 19,00 43,18  

3.2 Reutilização da informação do cidadão para futura 
interação 

0,00 
    

3.3 Formulários com cálculos automáticos 3,00     

3.4 Formatos de resposta adequados 8,00     

4 - Fiabilidade 

4.1 Exatidão na execução dos serviços solicitados 4,00 20,00 36,36  

4.2 Prestação de serviços "in time" (a tempo/ na hora) 1,00     

4.3 Acessibilidade do sítio 5,00     

4.4 Compatibilidade com os diferentes navegadores 
("browsers") 

9,00 
    

4.5 Velocidade de carregamento / transação 1,00     

5 - Conteúdo e 
apresentação 

da informação 

5.1 Apresentação do organismo 3,00 76,00 76,77  

5.2 Coerência dos dados 11,00     

5.3 Precisão e consistência dos dados 11,00     

5.4 Relevância dos dados 11,00     

5.5 Informação atualizada 11,00     

5.6 Ligações 8,00     

5.7 Facilidade de compreensão / interpretação dos dados 11,00     

5.8 Cores, gráficos, animação 4,00     

5.9 Tamanho da página da web 6,00     

6 - Suporte ao 
cidadão 

(interatividade) 

6.1 Guias amigos do utilizador / guias fáceis de consultar 
pelos utilizadores 

6,00 
60,00 54,55  

6.2 Novidades 11,00     

6.3 Páginas de ajuda, perguntas frequentes 8,00     

6.4 Ferramentas / facilidade em fazer o seguimento / 
acompanhamento da transação 

7,00 
    

6.5 Existência de informação com contactos 10,00     

6.6 Resolução de problemas 5,00     

6.7 Resposta pronta / rápida aos inquéritos dos clientes 11,00     

6.8 Preenchimento e entrega de documentos on-line 0,00     

6.9 Pagamentos on-line 2,00     

6.10 Segurança nos pagamentos on-line 0,00     
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Critérios (C) Subcritérios (Scᵢ) 
Valor do 

subcritério 
(VSc) 

 Valor do 
critérioVCᵢ = 

(∑VScᵢ) 

Valor ajustado do 
critério do 

município (%) 
Vac = 

(VCᵢ/VCᵢmax)*100 

Valor da 
Qualidade 

percebida do 
município  

Q =  
∑ (Vac) / VCᵢmax 

1 - Facilidade 
de utilização 

1.1. Mapa do sítio 11,00 47,00 71,21 54,67 

1.2 Funções de pesquisa personalizados 11,00     

1.3 Estabelecer ligações com motores de busca 4,00     

1.4 URL (endereço do sítio) fácil de lembrar 10,00     

1.5 Informação personalizada 11,00     

1.6 Capacidade de fazer personalizações 0,00     

2 - Confiança 

2.1 Arquivo seguro de dados pessoais 11,00 40,00 40,40  

2.2 Rejeição da autenticação das partes envolvidas 11,00     

2.3 Procedimento para adquirir / obter de utilizador e 
palavra passe 

11,00 
    

2.4 Transação correta, encriptação de mensagens 3,00     

2.5 Assinaturas digitais, controlo de acessos 4,00     

3 - 
Funcionalidade 

do ambiente 
interativo 

3.1 Existência de ajudas on-line (formulários) 10,00 23,00 52,27  

3.2 Reutilização da informação do cidadão para futura 
interação 

0,00 
    

3.3 Formulários com cálculos automáticos 3,00     

3.4 Formatos de resposta adequados 10,00     

4 - Fiabilidade 

4.1 Exatidão na execução dos serviços solicitados 6,00 22,00 40,00  

4.2 Prestação de serviços "in time" (a tempo/ na hora) 1,00     

4.3 Acessibilidade do sítio 5,00     

4.4 Compatibilidade com os diferentes navegadores 
("browsers") 

9,00 
    

4.5 Velocidade de carregamento / transação 1,00     

5 - Conteúdo e 
apresentação 

da informação 

5.1 Apresentação do organismo 5,00 77,00 77,78  

5.2 Coerência dos dados 11,00     

5.3 Precisão e consistência dos dados 11,00     

5.4 Relevância dos dados 11,00     

5.5 Informação atualizada 11,00     

5.6 Ligações 8,00     

5.7 Facilidade de compreensão / interpretação dos 
dados 

11,00 
    

5.8 Cores, gráficos, animação 4,00     

5.9 Tamanho da página da web 5,00     

6 - Suporte ao 
cidadão 

(interatividade) 

6.1 Guias amigos do utilizador / guias fáceis de 
consultar pelos utilizadores 

6,00 
51,00 46,36  

6.2 Novidades 11,00     

6.3 Páginas de ajuda, perguntas frequentes 10,00     

6.4 Ferramentas / facilidade em fazer o seguimento / 
acompanhamento da transação 

5,00 
    

6.5 Existência de informação com contactos 8,00     

6.6 Resolução de problemas 11,00     

6.7 Resposta pronta / rápida aos inquéritos dos clientes 0,00     

6.8 Preenchimento e entrega de documentos on-line 0,00     

6.9 Pagamentos on-line 0,00     

6.10 Segurança nos pagamentos on-line 0,00     
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Critérios (C) Subcritérios (Scᵢ) 
Valor do 

subcritério 
(VSc) 

 Valor do 
critério 

VCᵢ = (∑VScᵢ) 

Valor ajustado do 
critério do 

município (%) 
Vac =  

(VCᵢ/VCᵢmax)*100 

Valor da 
Qualidade 

percebida do 
município Q =  
∑ (Vac) / VCᵢmax 

1 - Facilidade de 
utilização 

1.1. Mapa do sítio 11,00 45,00 68,18 44,86 

1.2 Funções de pesquisa personalizados 11,00     

1.3 Estabelecer ligações com motores de busca 7,00     

1.4 URL (endereço do sítio) fácil de lembrar 11,00     

1.5 Informação personalizada 5,00     

1.6 Capacidade de fazer personalizações 0,00     

2 - Confiança 

2.1 Arquivo seguro de dados pessoais 2,00 8,00 14,55  

2.2 Rejeição da autenticação das partes envolvidas 2,00     

2.3 Procedimento para adquirir / obter de utilizador e 
palavra pass 

0,00 
    

2.4 Transação correta, encriptação de mensagens 2,00     

2.5 Assinaturas digitais, controlo de acessos 2,00     

3 - 
Funcionalidade 

do ambiente 
interativo 

3.1 Existência de ajudas on-line (formulários) 5,00 13,00 29,55  

3.2 Reutilização da informação do cidadão para futura 
interação 

0,00 
    

3.3 Formulários com cálculos automáticos 3,00     

3.4 Formatos de resposta adequados 5,00     

4 - Fiabilidade 

4.1 Exatidão na execução dos serviços solicitados 6,00 22,00 40,00  

4.2 Prestação de serviços "in time" (a tempo/ na hora) 1,00     

4.3 Acessibilidade do sítio 5,00     

4.4 Compatibilidade com os diferentes navegadores 
("browsers") 

9,00 
    

4.5 Velocidade de carregamento / transação 1,00     

5 - Conteúdo e 
apresentação da 

informação 

5.1 Apresentação do organismo 5,00 77,00 77,78  

5.2 Coerência dos dados 11,00     

5.3 Precisão e consistência dos dados 11,00     

5.4 Relevância dos dados 11,00     

5.5 Informação atualizada 11,00     

5.6 Ligações 8,00     

5.7 Facilidade de compreensão / interpretação dos 
dados 

11,00 
    

5.8 Cores, gráficos, animação 4,00     

5.9 Tamanho da página da web 5,00     

6 - Suporte ao 
cidadão 

(interatividade) 

6.1 Guias amigos do utilizador / guias fáceis de 
consultar pelos utilizadores 

8,00 
43,00 39,09  

6.2 Novidades 11,00     

6.3 Páginas de ajuda, perguntas frequentes 5,00     

6.4 Ferramentas / facilidade em fazer o seguimento / 
acompanhamento da transação 

7,00 
    

6.5 Existência de informação com contactos 3,00     

6.6 Resolução de problemas 9,00     

6.7 Resposta pronta / rápida aos inquéritos dos clientes 0,00     

6.8 Preenchimento e entrega de documentos on-line 0,00     

6.9 Pagamentos on-line 0,00     

6.10 Segurança nos pagamentos on-line 0,00     
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- Município de Odivelas 
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Critérios (C) Subcritérios (Scᵢ) 
Valor do 

subcritério 
(VSc) 

 Valor do 
critério 

VCᵢ = (∑VScᵢ) 

Valor ajustado do 
critério do 

município (%) 
Vac =  

(VCᵢ/VCᵢmax)*100 

Valor da 
Qualidade 

percebida do 
município  

Q =  
∑ (Vac) / VCᵢmax 

1 - Facilidade de 
utilização 

1.1. Mapa do sítio 11,00 48,00 72,73 45,39 

1.2 Funções de pesquisa personalizados 11,00     

1.3 Estabelecer ligações com motores de busca 4,00     

1.4 URL (endereço do sítio) fácil de lembrar 11,00     

1.5 Informação personalizada 11,00     

1.6 Capacidade de fazer personalizações 0,00     

2 - Confiança 

2.1 Arquivo seguro de dados pessoais 3,00 9,00 16,36  

2.2 Rejeição da autenticação das partes envolvidas 2,00     

2.3 Procedimento para adquirir / obter de utilizador e 
palavra passe 

0,00 
    

2.4 Transação correta, encriptação de mensagens 2,00     

2.5 Assinaturas digitais, controlo de acessos 2,00     

3 - Funcionalidade 
do ambiente 

interativo 

3.1 Existência de ajudas on-line (formulários) 5,00 12,00 27,27  

3.2 Reutilização da informação do cidadão para futura 
interação 

0,00 
    

3.3 Formulários com cálculos automáticos 4,00     

3.4 Formatos de resposta adequados 3,00     

4 - Fiabilidade 

4.1 Exatidão na execução dos serviços solicitados 4,00 20,00 36,36  

4.2 Prestação de serviços "in time" (a tempo/ na hora) 1,00     

4.3 Acessibilidade do sítio 5,00     

4.4 Compatibilidade com os diferentes navegadores 
("browsers") 

9,00 
    

4.5 Velocidade de carregamento / transação 1,00     

5 - Conteúdo e 
apresentação da 

informação 

5.1 Apresentação do organismo 5,00 77,00 77,78  

5.2 Coerência dos dados 11,00     

5.3 Precisão e consistência dos dados 11,00     

5.4 Relevância dos dados 11,00     

5.5 Informação atualizada 11,00     

5.6 Ligações 8,00     

5.7 Facilidade de compreensão / interpretação dos 
dados 

11,00 
    

5.8 Cores, gráficos, animação 4,00     

5.9 Tamanho da página da web 5,00     

6 - Suporte ao 
cidadão 

(interatividade) 

6.1 Guias amigos do utilizador / guias fáceis de 
consultar pelos utilizadores 

9,00 
46,00 41,82  

6.2 Novidades 11,00     

6.3 Páginas de ajuda, perguntas frequentes 5,00     

6.4 Ferramentas / facilidade em fazer o seguimento / 
acompanhamento da transação 

5,00 
    

6.5 Existência de informação com contactos 5,00     

6.6 Resolução de problemas 11,00     

6.7 Resposta pronta / rápida aos inquéritos dos 
clientes 

0,00 
    

6.8 Preenchimento e entrega de documentos on-line 0,00     

6.9 Pagamentos on-line 0,00     

6.10 Segurança nos pagamentos on-line 0,00     



Qual o nível de qualidade oferecido pelos e-services na Administração Pública Local em Portugal?   

  163 

- Município de Palmela 
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Critérios (C) Subcritérios (Scᵢ) 
Valor do 

subcritério 
(VSc) 

 Valor do 
critério 

VCᵢ = (∑VScᵢ) 

Valor ajustado do 
critério do 

município (%) 
Vac = 

(VCᵢ/VCᵢmax)*100 

Valor da 
Qualidade 

percebida do 
município  

Q =  
∑ (Vac) / VCᵢmax 

1 - Facilidade 
de utilização 

1.1. Mapa do sítio 11,00 48,00 72,73 52,37 

1.2 Funções de pesquisa personalizados 11,00     

1.3 Estabelecer ligações com motores de busca 4,00     

1.4 URL (endereço do sítio) fácil de lembrar 11,00     

1.5 Informação personalizada 11,00     

1.6 Capacidade de fazer personalizações 0,00     

2 - Confiança 

2.1 Arquivo seguro de dados pessoais 11,00 42,00 76,36  

2.2 Rejeição da autenticação das partes envolvidas 10,00     

2.3 Procedimento para adquirir / obter de utilizador e 
palavra passe 

11,00 
    

2.4 Transação correta, encriptação de mensagens 3,00     

2.5 Assinaturas digitais, controlo de acessos 7,00     

3 - 
Funcionalidade 

do ambiente 
interativo 

3.1 Existência de ajudas on-line (formulários) 5,00 14,00 31,82  

3.2 Reutilização da informação do cidadão para futura 
interação 

0,00 
    

3.3 Formulários com cálculos automáticos 3,00     

3.4 Formatos de resposta adequados 6,00     

4 - Fiabilidade 

4.1 Exatidão na execução dos serviços solicitados 4,00 14,00 25,45  

4.2 Prestação de serviços "in time" (a tempo/ na hora) 1,00     

4.3 Acessibilidade do sítio 3,00     

4.4 Compatibilidade com os diferentes navegadores 
("browsers") 

5,00 
    

4.5 Velocidade de carregamento / transação 1,00     

5 - Conteúdo e 
apresentação 

da informação 

5.1 Apresentação do organismo 5,00 69,00 69,70  

5.2 Coerência dos dados 11,00     

5.3 Precisão e consistência dos dados 11,00     

5.4 Relevância dos dados 11,00     

5.5 Informação atualizada 11,00     

5.6 Ligações 8,00     

5.7 Facilidade de compreensão / interpretação dos dados 8,00     

5.8 Cores, gráficos, animação 2,00     

5.9 Tamanho da página da web 2,00     

6 - Suporte ao 
cidadão 

(interatividade) 

6.1 Guias amigos do utilizador / guias fáceis de consultar 
pelos utilizadores 

8,00 
42,00 38,18  

6.2 Novidades 11,00     

6.3 Páginas de ajuda, perguntas frequentes 3,00     

6.4 Ferramentas / facilidade em fazer o seguimento / 
acompanhamento da transação 

5,00 
    

6.5 Existência de informação com contactos 3,00     

6.6 Resolução de problemas 9,00     

6.7 Resposta pronta / rápida aos inquéritos dos clientes 0,00     

6.8 Preenchimento e entrega de documentos on-line 3,00     

6.9 Pagamentos on-line 0,00     

6.10 Segurança nos pagamentos on-line 0,00     
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- Município do Seixal 
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Critérios (C) Subcritérios (Scᵢ) 
Valor do 

subcritério 
(VSc) 

 Valor do 
critério 

VCᵢ = (∑VScᵢ) 

Valor ajustado do 
critério do 

município (%) 
Vac = 

(VCᵢ/VCᵢmax)*100 

Valor da 
Qualidade 

percebida do 
município  

Q =  
∑ (Vac) / VCᵢmax 

1 - Facilidade 
de utilização 

1.1. Mapa do sítio 11,00 40,00 60,61 53,66 

1.2 Funções de pesquisa personalizados 7,00     

1.3 Estabelecer ligações com motores de busca 2,00     

1.4 URL (endereço do sítio) fácil de lembrar 9,00     

1.5 Informação personalizada 11,00     

1.6 Capacidade de fazer personalizações 0,00     

2 - Confiança 

2.1 Arquivo seguro de dados pessoais 5,00 23,00 41,82  

2.2 Rejeição da autenticação das partes envolvidas 5,00     

2.3 Procedimento para adquirir / obter de utilizador e 
palavra passe 

3,00 
    

2.4 Transação correta, encriptação de mensagens 3,00     

2.5 Assinaturas digitais, controlo de acessos 7,00     

3 - 
Funcionalidade 

do ambiente 
interativo 

3.1 Existência de ajudas on-line (formulários) 9,00 23,00 52,27  

3.2 Reutilização da informação do cidadão para futura 
interação 

1,00 
    

3.3 Formulários com cálculos automáticos 4,00     

3.4 Formatos de resposta adequados 9,00     

4 - Fiabilidade 

4.1 Exatidão na execução dos serviços solicitados 9,00 27,00 49,09  

4.2 Prestação de serviços "in time" (a tempo/ na hora) 3,00     

4.3 Acessibilidade do sítio 5,00     

4.4 Compatibilidade com os diferentes navegadores 
("browsers") 

9,00 
    

4.5 Velocidade de carregamento / transação 1,00     

5 - Conteúdo e 
apresentação 

da informação 

5.1 Apresentação do organismo 11,00 81,00 81,82  

5.2 Coerência dos dados 11,00     

5.3 Precisão e consistência dos dados 11,00     

5.4 Relevância dos dados 8,00     

5.5 Informação atualizada 11,00     

5.6 Ligações 11,00     

5.7 Facilidade de compreensão / interpretação dos 
dados 

11,00 
    

5.8 Cores, gráficos, animação 3,00     

5.9 Tamanho da página da web 4,00     

6 - Suporte ao 
cidadão 

(interatividade) 

6.1 Guias amigos do utilizador / guias fáceis de 
consultar pelos utilizadores 

6,00 
40,00 36,36  

6.2 Novidades 11,00     

6.3 Páginas de ajuda, perguntas frequentes 9,00     

6.4 Ferramentas / facilidade em fazer o seguimento / 
acompanhamento da transação 

1,00 
    

6.5 Existência de informação com contactos 5,00     

6.6 Resolução de problemas 6,00     

6.7 Resposta pronta / rápida aos inquéritos dos clientes 0,00     

6.8 Preenchimento e entrega de documentos on-line 0,00     

6.9 Pagamentos on-line 2,00     

6.10 Segurança nos pagamentos on-line 0,00     
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- Município de Sesimbra 
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Critérios (C) Subcritérios (Scᵢ) 
Valor do 

subcritério 
(VSc) 

 Valor do 
critério 

VCᵢ = (∑VScᵢ) 

Valor ajustado do 
critério do 

município (%) 
Vac = 

(VCᵢ/VCᵢmax)*100 

Valor da 
Qualidade 

percebida do 
município  

Q =  
∑ (Vac) / VCᵢmax 

1 - Facilidade 
de utilização 

1.1. Mapa do sítio 11,00 45,00 68,18 59,08 

1.2 Funções de pesquisa personalizados 11,00     

1.3 Estabelecer ligações com motores de busca 4,00     

1.4 URL (endereço do sítio) fácil de lembrar 8,00     

1.5 Informação personalizada 11,00     

1.6 Capacidade de fazer personalizações 0,00     

2 - Confiança 

2.1 Arquivo seguro de dados pessoais 11,00 42,00 76,36  

2.2 Rejeição da autenticação das partes envolvidas 11,00     

2.3 Procedimento para adquirir / obter de utilizador e 
palavra passe 

8,00 
    

2.4 Transação correta, encriptação de mensagens 5,00     

2.5 Assinaturas digitais, controlo de acessos 7,00     

3 - 
Funcionalidade 

do ambiente 
interativo 

3.1 Existência de ajudas on-line (formulários) 7,00 19,00 43,18  

3.2 Reutilização da informação do cidadão para futura 
interação 

0,00 
    

3.3 Formulários com cálculos automáticos 6,00     

3.4 Formatos de resposta adequados 6,00     

4 - Fiabilidade 

4.1 Exatidão na execução dos serviços solicitados 6,00 24,00 43,64  

4.2 Prestação de serviços "in time" (a tempo/ na hora) 3,00     

4.3 Acessibilidade do sítio 5,00     

4.4 Compatibilidade com os diferentes navegadores 
("browsers") 

9,00 
    

4.5 Velocidade de carregamento / transação 1,00     

5 - Conteúdo e 
apresentação 

da informação 

5.1 Apresentação do organismo 5,00 76,00 76,77  

5.2 Coerência dos dados 11,00     

5.3 Precisão e consistência dos dados 11,00     

5.4 Relevância dos dados 11,00     

5.5 Informação atualizada 11,00     

5.6 Ligações 8,00     

5.7 Facilidade de compreensão / interpretação dos dados 11,00     

5.8 Cores, gráficos, animação 2,00     

5.9 Tamanho da página da web 6,00     

6 - Suporte ao 
cidadão 

(interatividade) 

6.1 Guias amigos do utilizador / guias fáceis de consultar 
pelos utilizadores 

6,00 
51,00 46,36  

6.2 Novidades 11,00     

6.3 Páginas de ajuda, perguntas frequentes 0,00     

6.4 Ferramentas / facilidade em fazer o seguimento / 
acompanhamento da transação 

7,00 
    

6.5 Existência de informação com contactos 7,00     

6.6 Resolução de problemas 5,00     

6.7 Resposta pronta / rápida aos inquéritos dos clientes 11,00     

6.8 Preenchimento e entrega de documentos on-line 2,00     

6.9 Pagamentos on-line 0,00     

6.10 Segurança nos pagamentos on-line 2,00     
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- Município de Setúbal 
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Critérios (C) Subcritérios (Scᵢ) 
Valor do 

subcritério 
(VSc) 

 Valor do 
critério 

VCᵢ = (∑VScᵢ) 

Valor ajustado do 
critério do 

município (%) 
Vac = 

(VCᵢ/VCᵢmax)*100 

Valor da 
Qualidade 

percebida do 
município  

Q =  
∑ (Vac) / VCᵢmax 

1 - Facilidade 
de utilização 

1.1. Mapa do sítio 7,00 46,00 69,70 51,62 

1.2 Funções de pesquisa personalizados 11,00     

1.3 Estabelecer ligações com motores de busca 7,00     

1.4 URL (endereço do sítio) fácil de lembrar 10,00     

1.5 Informação personalizada 11,00     

1.6 Capacidade de fazer personalizações 0,00     

2 - Confiança 

2.1 Arquivo seguro de dados pessoais 5,00 25,00 45,45  

2.2 Rejeição da autenticação das partes envolvidas 8,00     

2.3 Procedimento para adquirir / obter de utilizador e 
palavra passe 

3,00 
    

2.4 Transação correta, encriptação de mensagens 2,00     

2.5 Assinaturas digitais, controlo de acessos 7,00     

3 - 
Funcionalidade 

do ambiente 
interativo 

3.1 Existência de ajudas on-line (formulários) 8,00 19,00 43,18  

3.2 Reutilização da informação do cidadão para futura 
interação 

0,00 
    

3.3 Formulários com cálculos automáticos 3,00     

3.4 Formatos de resposta adequados 8,00     

4 - Fiabilidade 

4.1 Exatidão na execução dos serviços solicitados 6,00 24,00 43,64  

4.2 Prestação de serviços "in time" (a tempo/ na hora) 3,00     

4.3 Acessibilidade do sítio 5,00     

4.4 Compatibilidade com os diferentes navegadores 
("browsers") 

9,00 
    

4.5 Velocidade de carregamento / transação 1,00     

5 - Conteúdo e 
apresentação 

da informação 

5.1 Apresentação do organismo 5,00 68,00 68,69  

5.2 Coerência dos dados 11,00     

5.3 Precisão e consistência dos dados 11,00     

5.4 Relevância dos dados 11,00     

5.5 Informação atualizada 11,00     

5.6 Ligações 8,00     

5.7 Facilidade de compreensão / interpretação dos dados 8,00     

5.8 Cores, gráficos, animação 1,00     

5.9 Tamanho da página da web 2,00     

6 - Suporte ao 
cidadão 

(interatividade) 

6.1 Guias amigos do utilizador / guias fáceis de consultar 
pelos utilizadores 

4,00 
43,00 39,09  

6.2 Novidades 11,00     

6.3 Páginas de ajuda, perguntas frequentes 7,00     

6.4 Ferramentas / facilidade em fazer o seguimento / 
acompanhamento da transação 

7,00 
    

6.5 Existência de informação com contactos 3,00     

6.6 Resolução de problemas 9,00     

6.7 Resposta pronta / rápida aos inquéritos dos clientes 0,00     

6.8 Preenchimento e entrega de documentos on-line 2,00     

6.9 Pagamentos on-line 0,00     

6.10 Segurança nos pagamentos on-line 0,00     
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- Município de Sintra 
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Critérios (C) Subcritérios (Scᵢ) 
Valor do 

subcritério 
(VSc) 

 Valor do 
critério 

VCᵢ = (∑VScᵢ) 

Valor ajustado do 
critério do 

município (%) 
Vac =  

(VCᵢ/VCᵢmax)*100 

Valor da 
Qualidade 

percebida do 
município  

Q =  
∑ (Vac) / VCᵢmax 

1 - Facilidade 
de utilização 

1.1. Mapa do sítio 11,00 48,00 72,73 46,11 

1.2 Funções de pesquisa personalizados 11,00     

1.3 Estabelecer ligações com motores de busca 4,00     

1.4 URL (endereço do sítio) fácil de lembrar 11,00     

1.5 Informação personalizada 11,00     

1.6 Capacidade de fazer personalizações 0,00     

2 - Confiança 

2.1 Arquivo seguro de dados pessoais 2,00 8,00 14,55  

2.2 Rejeição da autenticação das partes envolvidas 2,00     

2.3 Procedimento para adquirir / obter de utilizador e 
palavra passe 

0,00 
    

2.4 Transação correta, encriptação de mensagens 2,00     

2.5 Assinaturas digitais, controlo de acessos 2,00     

3 - 
Funcionalidade 

do ambiente 
interativo 

3.1 Existência de ajudas on-line (formulários) 8,00 14,00 31,82  

3.2 Reutilização da informação do cidadão para futura 
interação 

0,00 
    

3.3 Formulários com cálculos automáticos 3,00     

3.4 Formatos de resposta adequados 3,00     

4 - Fiabilidade 

4.1 Exatidão na execução dos serviços solicitados 6,00 24,00 43,64  

4.2 Prestação de serviços "in time" (a tempo/ na hora) 3,00     

4.3 Acessibilidade do sítio 5,00     

4.4 Compatibilidade com os diferentes navegadores 
("browsers") 

9,00 
    

4.5 Velocidade de carregamento / transação 1,00     

5 - Conteúdo e 
apresentação 

da informação 

5.1 Apresentação do organismo 5,00 75,00 75,76  

5.2 Coerência dos dados 11,00     

5.3 Precisão e consistência dos dados 11,00     

5.4 Relevância dos dados 11,00     

5.5 Informação atualizada 11,00     

5.6 Ligações 8,00     

5.7 Facilidade de compreensão / interpretação dos 
dados 

11,00 
    

5.8 Cores, gráficos, animação 1,00     

5.9 Tamanho da página da web 6,00     

6 - Suporte ao 
cidadão 

(interatividade) 

6.1 Guias amigos do utilizador / guias fáceis de 
consultar pelos utilizadores 

6,00 
42,00 38,18  

6.2 Novidades 8,00     

6.3 Páginas de ajuda, perguntas frequentes 9,00     

6.4 Ferramentas / facilidade em fazer o seguimento / 
acompanhamento da transação 

7,00 
    

6.5 Existência de informação com contactos 3,00     

6.6 Resolução de problemas 9,00     

6.7 Resposta pronta / rápida aos inquéritos dos clientes 0,00     

6.8 Preenchimento e entrega de documentos on-line 0,00     

6.9 Pagamentos on-line 0,00     

6.10 Segurança nos pagamentos on-line 0,00     
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- Município de Vila Franca de Xira 
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Critérios (C) Subcritérios (Scᵢ) 
Valor do 

subcritério 
(VSc) 

 Valor do 
critério 

VCᵢ = (∑VScᵢ) 

Valor ajustado do 
critério do 

município (%) 
Vac = 

(VCᵢ/VCᵢmax)*100 

Valor da 
Qualidade 

percebida do 
município Q = ∑ 
(Vac) / VCᵢmax 

1 - Facilidade 
de utilização 

1.1. Mapa do sítio 11,00 47,00 71,21 44,10 

1.2 Funções de pesquisa personalizados 11,00     

1.3 Estabelecer ligações com motores de busca 4,00     

1.4 URL (endereço do sítio) fácil de lembrar 10,00     

1.5 Informação personalizada 11,00     

1.6 Capacidade de fazer personalizações 0,00     

2 - Confiança 

2.1 Arquivo seguro de dados pessoais 2,00 6,00 10,91  

2.2 Rejeição da autenticação das partes envolvidas 2,00     

2.3 Procedimento para adquirir / obter de utilizador e 
palavra passe 

0,00 
    

2.4 Transação correta, encriptação de mensagens 0,00     

2.5 Assinaturas digitais, controlo de acessos 2,00     

3 - 
Funcionalidade 

do ambiente 
interativo 

3.1 Existência de ajudas on-line (formulários) 8,00 17,00 38,64  

3.2 Reutilização da informação do cidadão para futura 
interação 

0,00 
    

3.3 Formulários com cálculos automáticos 3,00     

3.4 Formatos de resposta adequados 6,00     

4 - Fiabilidade 

4.1 Exatidão na execução dos serviços solicitados 5,00 21,00 38,18  

4.2 Prestação de serviços "in time" (a tempo/ na hora) 1,00     

4.3 Acessibilidade do sítio 5,00     

4.4 Compatibilidade com os diferentes navegadores 
("browsers") 

9,00 
    

4.5 Velocidade de carregamento / transação 1,00     

5 - Conteúdo e 
apresentação 

da informação 

5.1 Apresentação do organismo 2,00 74,00 74,75  

5.2 Coerência dos dados 11,00     

5.3 Precisão e consistência dos dados 11,00     

5.4 Relevância dos dados 11,00     

5.5 Informação atualizada 11,00     

5.6 Ligações 8,00     

5.7 Facilidade de compreensão / interpretação dos dados 11,00     

5.8 Cores, gráficos, animação 1,00     

5.9 Tamanho da página da web 8,00     

6 - Suporte ao 
cidadão 

(interatividade) 

6.1 Guias amigos do utilizador / guias fáceis de consultar 
pelos utilizadores 

4,00 
34,00 30,91  

6.2 Novidades 7,00     

6.3 Páginas de ajuda, perguntas frequentes 0,00     

6.4 Ferramentas / facilidade em fazer o seguimento / 
acompanhamento da transação 

7,00 
    

6.5 Existência de informação com contactos 4,00     

6.6 Resolução de problemas 9,00     

6.7 Resposta pronta / rápida aos inquéritos dos clientes 0,00     

6.8 Preenchimento e entrega de documentos on-line 3,00     

6.9 Pagamentos on-line 0,00     

6.10 Segurança nos pagamentos on-line 0,00     
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Anexo 4 – Resultados dos inquéritos por Município 
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- Município de Alcochete 

1 - Facilidade de utilização 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

1.1. Mapa do sítio 0 11 

1.2 Funções de pesquisa personalizados 0 11 

1.3 Estabelecer ligações com motores de busca 7 4 

1.4 URL (endereço do sítio) fácil de lembrar 0 11 

1.5 Informação personalizada 0 11 

1.6 Capacidade de fazer personalizações 11 0 

2 - Confiança 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

2.1 Arquivo seguro de dados pessoais  0 11 

2.2 Rejeição da autenticação das partes envolvidas  0 11 

2.3 Procedimento para adquirir / obter de utilizador e 
palavra passe 

 0 11 

2.4 Transação correta, encriptação de mensagens 8 3 

2.5 Assinaturas digitais, controlo de acessos 4 7 

3 - Funcionalidade do ambiente interativo 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

3.1 Existência de ajudas on-line (formulários) 6 5 

3.2 Reutilização da informação do cidadão para futura 
interação 

11 0  

3.3 Formulários com cálculos automáticos 8 3 

3.4 Formatos de resposta adequados 6 5 

4 - Fiabilidade 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

4.1 Exatidão na execução dos serviços solicitados 7 4 

4.2 Prestação de serviços "in time" (a tempo/ na hora) 10 1 

4.3 Acessibilidade do sítio 6 5 

4.4 Compatibilidade com os diferentes navegadores 
("browsers") 

2 9 

4.5 Velocidade de carregamento / transação 10 1 
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5 - Conteúdo e apresentação da informação 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

5.1 Apresentação do organismo 8 3 

5.2 Coerência dos dados 0 11 

5.3 Precisão e consistência dos dados 0 11 

5.4 Relevância dos dados 0 11 

5.5 Informação atualizada 0 11 

5.6 Ligações 3 8 

5.7 Facilidade de compreensão / interpretação dos dados 3 8 

5.8 Cores, gráficos, animação 5 6 

5.9 Tamanho da página da web 5 6 

6 - Suporte ao cidadão (interatividade) 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

6.1 Guias amigos do utilizador / guias fáceis de consultar pel
utilizadores 

7 4 

6.2 Novidades 4 7 

6.3 Páginas de ajuda, perguntas frequentes 11 0 

6.4 Ferramentas / facilidade em fazer o seguimento / 
acompanhamento da transação 

4 7 

6.5 Existência de informação com contactos 7 4 

6.6 Resolução de problemas 2 9 

6.7 Resposta pronta / rápida aos inquéritos dos clientes 11 0 

6.8 Preenchimento e entrega de documentos on-line 8 3 

6.9 Pagamentos on-line 11 0 

6.10 Segurança nos pagamentos on-line 11 0 
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- Município de Almada 

1 - Facilidade de utilização 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

1.1. Mapa do sítio 0 11 

1.2 Funções de pesquisa personalizados 0 11 

1.3 Estabelecer ligações com motores de busca 7 4 

1.4 URL (endereço do sítio) fácil de lembrar 3 8 

1.5 Informação personalizada 0 11 

1.6 Capacidade de fazer personalizações 2 9 

2 - Confiança 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

2.1 Arquivo seguro de dados pessoais 4 7 

2.2 Rejeição da autenticação das partes envolvidas 3 8 

2.3 Procedimento para adquirir / obter de utilizador e 
palavra passe 

5 6 

2.4 Transação correta, encriptação de mensagens 4 7 

2.5 Assinaturas digitais, controlo de acessos 7 4 

3 - Funcionalidade do ambiente interativo 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

3.1 Existência de ajudas on-line (formulários) 3 8 

3.2 Reutilização da informação do cidadão para futura 
interação 

11 0 

3.3 Formulários com cálculos automáticos 8 3 

3.4 Formatos de resposta adequados 2 9 

4 - Fiabilidade 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

4.1 Exatidão na execução dos serviços solicitados 2 9 

4.2 Prestação de serviços "in time" (a tempo/ na hora) 5 6 

4.3 Acessibilidade do sítio 6 5 

4.4 Compatibilidade com os diferentes navegadores 
("browsers") 

2 9 

4.5 Velocidade de carregamento / transação 10 1 
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5 - Conteúdo e apresentação da informação 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

5.1 Apresentação do organismo 8 3 

5.2 Coerência dos dados 0 11 

5.3 Precisão e consistência dos dados 0 11 

5.4 Relevância dos dados 0 11 

5.5 Informação atualizada 0 11 

5.6 Ligações 3 8 

5.7 Facilidade de compreensão / interpretação dos dados 0 11 

5.8 Cores, gráficos, animação 2 9 

5.9 Tamanho da página da web 3 8 

6 - Suporte ao cidadão (interatividade) 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

6.1 Guias amigos do utilizador / guias fáceis de consultar 
pelos utilizadores 

3 8 

6.2 Novidades 2 9 

6.3 Páginas de ajuda, perguntas frequentes 6 5 

6.4 Ferramentas / facilidade em fazer o seguimento / 
acompanhamento da transação 

4 7 

6.5 Existência de informação com contactos 8 3 

6.6 Resolução de problemas 2 9 

6.7 Resposta pronta / rápida aos inquéritos dos clientes 11 0 

6.8 Preenchimento e entrega de documentos on-line 9 2 

6.9 Pagamentos on-line 5 6 

6.10 Segurança nos pagamentos on-line 4 7 
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- Município da Amadora 

1 - Facilidade de utilização 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

1.1. Mapa do sítio 2 9 

1.2 Funções de pesquisa personalizados 0 11 

1.3 Estabelecer ligações com motores de busca 7 4 

1.4 URL (endereço do sítio) fácil de lembrar 0 11 

1.5 Informação personalizada 4 7 

1.6 Capacidade de fazer personalizações 11 0 

2 - Confiança 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

2.1 Arquivo seguro de dados pessoais 5 6 

2.2 Rejeição da autenticação das partes envolvidas 4 7 

2.3 Procedimento para adquirir / obter de utilizador e 
palavra passe 

9 2 

2.4 Transação correta, encriptação de mensagens 9 2 

2.5 Assinaturas digitais, controlo de acessos 7 4 

3 - Funcionalidade do ambiente interativo 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

3.1 Existência de ajudas on-line (formulários) 3 8 

3.2 Reutilização da informação do cidadão para futura 
interação 

11 0 

3.3 Formulários com cálculos automáticos 8 3 

3.4 Formatos de resposta adequados 6 5 

4 - Fiabilidade 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

4.1 Exatidão na execução dos serviços solicitados 2 9 

4.2 Prestação de serviços "in time" (a tempo/ na hora) 5 6 

4.3 Acessibilidade do sítio 6 5 

4.4 Compatibilidade com os diferentes navegadores 
("browsers") 

2 9 

4.5 Velocidade de carregamento / transação 8 3 
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5 - Conteúdo e apresentação da informação 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

5.1 Apresentação do organismo 7 4 

5.2 Coerência dos dados 2 9 

5.3 Precisão e consistência dos dados 5 6 

5.4 Relevância dos dados 0 11 

5.5 Informação atualizada 2 9 

5.6 Ligações 3 8 

5.7 Facilidade de compreensão / interpretação dos dados 0 11 

5.8 Cores, gráficos, animação 8 3 

5.9 Tamanho da página da web 8 3 

6 - Suporte ao cidadão (interatividade) 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

6.1 Guias amigos do utilizador / guias fáceis de consultar 
pelos utilizadores 

2 9 

6.2 Novidades 2 9 

6.3 Páginas de ajuda, perguntas frequentes 3 8 

6.4 Ferramentas / facilidade em fazer o seguimento / 
acompanhamento da transação 

4 7 

6.5 Existência de informação com contactos 10 1 

6.6 Resolução de problemas 2 9 

6.7 Resposta pronta / rápida aos inquéritos dos clientes 11 0 

6.8 Preenchimento e entrega de documentos on-line 9 2 

6.9 Pagamentos on-line 11 0 

6.10 Segurança nos pagamentos on-line 11 0 
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- Município do Barreiro 

1 - Facilidade de utilização 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

1.1. Mapa do sítio 0 11 

1.2 Funções de pesquisa personalizados 0 11 

1.3 Estabelecer ligações com motores de busca 7 4 

1.4 URL (endereço do sítio) fácil de lembrar 0 11 

1.5 Informação personalizada 0 11 

1.6 Capacidade de fazer personalizações 11 0 

2 - Confiança 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

2.1 Arquivo seguro de dados pessoais 0 11 

2.2 Rejeição da autenticação das partes envolvidas 0 11 

2.3 Procedimento para adquirir / obter de utilizador e 
palavra passe 

0 11 

2.4 Transação correta, encriptação de mensagens 6 5 

2.5 Assinaturas digitais, controlo de acessos 6 5 

3 - Funcionalidade do ambiente interativo 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

3.1 Existência de ajudas on-line (formulários) 6 5 

3.2 Reutilização da informação do cidadão para futura 
interação 11 0 

3.3 Formulários com cálculos automáticos 8 3 

3.4 Formatos de resposta adequados 8 3 

4 - Fiabilidade 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

4.1 Exatidão na execução dos serviços solicitados 7 4 

4.2 Prestação de serviços "in time" (a tempo/ na hora) 10 1 

4.3 Acessibilidade do sítio 6 5 

4.4 Compatibilidade com os diferentes navegadores 
("browsers") 

2 9 

4.5 Velocidade de carregamento / transação 10 1 
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5 - Conteúdo e apresentação da informação 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

5.1 Apresentação do organismo 8 3 

5.2 Coerência dos dados 0 11 

5.3 Precisão e consistência dos dados 0 11 

5.4 Relevância dos dados 0 11 

5.5 Informação atualizada 0 11 

5.6 Ligações 3 8 

5.7 Facilidade de compreensão / interpretação dos dados 0 11 

5.8 Cores, gráficos, animação 7 4 

5.9 Tamanho da página da web 7 4 

6 - Suporte ao cidadão (interatividade) 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

6.1 Guias amigos do utilizador / guias fáceis de consultar 
pelos utilizadores 

7 4 

6.2 Novidades 2 2 

6.3 Páginas de ajuda, perguntas frequentes 6 5 

6.4 Ferramentas / facilidade em fazer o seguimento / 
acompanhamento da transação 

4 7 

6.5 Existência de informação com contactos 6 5 

6.6 Resolução de problemas 0 11 

6.7 Resposta pronta / rápida aos inquéritos dos clientes 11 0 

6.8 Preenchimento e entrega de documentos on-line 9 2 

6.9 Pagamentos on-line 11 0 

6.10 Segurança nos pagamentos on-line 11 0 
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- Município de Cascais 

1 - Facilidade de utilização 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

1.1. Mapa do sítio 0 11 

1.2 Funções de pesquisa personalizados 0 11 

1.3 Estabelecer ligações com motores de busca 7 4 

1.4 URL (endereço do sítio) fácil de lembrar 0 11 

1.5 Informação personalizada 4 7 

1.6 Capacidade de fazer personalizações 11 0 

2 - Confiança 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

2.1 Arquivo seguro de dados pessoais 3 8 

2.2 Rejeição da autenticação das partes envolvidas 0 11 

2.3 Procedimento para adquirir / obter de utilizador e 
palavra passe 

0 11 

2.4 Transação correta, encriptação de mensagens 6 5 

2.5 Assinaturas digitais, controlo de acessos 4 7 

3 - Funcionalidade do ambiente interativo 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

3.1 Existência de ajudas on-line (formulários) 2 9 

3.2 Reutilização da informação do cidadão para futura 
interação 

10 1 

3.3 Formulários com cálculos automáticos 8 3 

3.4 Formatos de resposta adequados 5 6 

4 - Fiabilidade 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

4.1 Exatidão na execução dos serviços solicitados 4 7 

4.2 Prestação de serviços "in time" (a tempo/ na hora) 10 1 

4.3 Acessibilidade do sítio 6 5 

4.4 Compatibilidade com os diferentes navegadores 
("browsers") 

2 9 

4.5 Velocidade de carregamento / transação 7 4 
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5 - Conteúdo e apresentação da informação 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

5.1 Apresentação do organismo 6 5 

5.2 Coerência dos dados 0 11 

5.3 Precisão e consistência dos dados 0 11 

5.4 Relevância dos dados 0 11 

5.5 Informação atualizada 0 11 

5.6 Ligações 3 8 

5.7 Facilidade de compreensão / interpretação dos dados 3 8 

5.8 Cores, gráficos, animação 5 6 

5.9 Tamanho da página da web 7 4 

6 - Suporte ao cidadão (interatividade) 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

6.1 Guias amigos do utilizador / guias fáceis de consultar 
pelos utilizadores 

6 5 

6.2 Novidades 0 11 

6.3 Páginas de ajuda, perguntas frequentes 11 0 

6.4 Ferramentas / facilidade em fazer o seguimento / 
acompanhamento da transação 

8 3 

6.5 Existência de informação com contactos 5 6 

6.6 Resolução de problemas 2 9 

6.7 Resposta pronta / rápida aos inquéritos dos clientes 8 3 

6.8 Preenchimento e entrega de documentos on-line 9 2 

6.9 Pagamentos on-line 11 0 

6.10 Segurança nos pagamentos on-line 11 0 
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- Município de Lisboa 

1 - Facilidade de utilização 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

1.1. Mapa do sítio 0 11 

1.2 Funções de pesquisa personalizados 0 11 

1.3 Estabelecer ligações com motores de busca 7 4 

1.4 URL (endereço do sítio) fácil de lembrar 0 11 

1.5 Informação personalizada 3 8 

1.6 Capacidade de fazer personalizações 8 3 

2 - Confiança 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

2.1 Arquivo seguro de dados pessoais 5 6 

2.2 Rejeição da autenticação das partes envolvidas 8 3 

2.3 Procedimento para adquirir / obter de utilizador e 
palavra passe 

8 3 

2.4 Transação correta, encriptação de mensagens 5 6 

2.5 Assinaturas digitais, controlo de acessos 7 4 

3 - Funcionalidade do ambiente interativo 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

3.1 Existência de ajudas on-line (formulários) 0 11 

3.2 Reutilização da informação do cidadão para futura 
interação 

0 11 

3.3 Formulários com cálculos automáticos 8 3 

3.4 Formatos de resposta adequados 3 8 

4 - Fiabilidade 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

4.1 Exatidão na execução dos serviços solicitados 3 8 

4.2 Prestação de serviços "in time" (a tempo/ na hora) 3 8 

4.3 Acessibilidade do sítio 6 5 

4.4 Compatibilidade com os diferentes navegadores 
("browsers") 

2 9 

4.5 Velocidade de carregamento / transação 8 3 
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5 - Conteúdo e apresentação da informação 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

5.1 Apresentação do organismo 8 3 

5.2 Coerência dos dados 0 11 

5.3 Precisão e consistência dos dados 0 11 

5.4 Relevância dos dados 0 11 

5.5 Informação atualizada 0 11 

5.6 Ligações 3 8 

5.7 Facilidade de compreensão / interpretação dos dados 0 11 

5.8 Cores, gráficos, animação 8 3 

5.9 Tamanho da página da web 3 8 

6 - Suporte ao cidadão (interatividade) 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

6.1 Guias amigos do utilizador / guias fáceis de consultar 
pelos utilizadores 

3 8 

6.2 Novidades 0 11 

6.3 Páginas de ajuda, perguntas frequentes 3 8 

6.4 Ferramentas / facilidade em fazer o seguimento / 
acompanhamento da transação 

5 6 

6.5 Existência de informação com contactos 8 3 

6.6 Resolução de problemas 2 9 

6.7 Resposta pronta / rápida aos inquéritos dos clientes 8 3 

6.8 Preenchimento e entrega de documentos on-line 2 9 

6.9 Pagamentos on-line 11 0 

6.10 Segurança nos pagamentos on-line 11 0 
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- Município de Loures 

1 - Facilidade de utilização 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

1.1. Mapa do sítio 0 11 

1.2 Funções de pesquisa personalizados 0 11 

1.3 Estabelecer ligações com motores de busca 7 4 

1.4 URL (endereço do sítio) fácil de lembrar 0 11 

1.5 Informação personalizada 4 7 

1.6 Capacidade de fazer personalizações 11 0 

2 - Confiança 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

2.1 Arquivo seguro de dados pessoais 6 5 

2.2 Rejeição da autenticação das partes envolvidas 8 3 

2.3 Procedimento para adquirir / obter de utilizador e 
palavra passe 

3 8 

2.4 Transação correta, encriptação de mensagens 10 1 

2.5 Assinaturas digitais, controlo de acessos 7 4 

3 - Funcionalidade do ambiente interativo 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

3.1 Existência de ajudas on-line (formulários) 4 7 

3.2 Reutilização da informação do cidadão para futura 
interação 

10 1 

3.3 Formulários com cálculos automáticos 8 3 

3.4 Formatos de resposta adequados 8 3 

4 - Fiabilidade 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

4.1 Exatidão na execução dos serviços solicitados 5 6 

4.2 Prestação de serviços "in time" (a tempo/ na hora) 10 1 

4.3 Acessibilidade do sítio 6 5 

4.4 Compatibilidade com os diferentes navegadores 
("browsers") 

2 9 

4.5 Velocidade de carregamento / transação 9 2 
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5 - Conteúdo e apresentação da informação 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

5.1 Apresentação do organismo 8 3 

5.2 Coerência dos dados 0 11 

5.3 Precisão e consistência dos dados 0 11 

5.4 Relevância dos dados 0 11 

5.5 Informação atualizada 0 11 

5.6 Ligações 3 8 

5.7 Facilidade de compreensão / interpretação dos dados 0 11 

5.8 Cores, gráficos, animação 0 11 

5.9 Tamanho da página da web 8 3 

6 - Suporte ao cidadão (interatividade) 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

6.1 Guias amigos do utilizador / guias fáceis de consultar 
pelos utilizadores 

5 6 

6.2 Novidades 0 11 

6.3 Páginas de ajuda, perguntas frequentes 0 11 

6.4 Ferramentas / facilidade em fazer o seguimento / 
acompanhamento da transação 

4 7 

6.5 Existência de informação com contactos 6 5 

6.6 Resolução de problemas 2 9 

6.7 Resposta pronta / rápida aos inquéritos dos clientes 11 0 

6.8 Preenchimento e entrega de documentos on-line 9 2 

6.9 Pagamentos on-line 11 0 

6.10 Segurança nos pagamentos on-line 11 0 
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- Município de Mafra 

1 - Facilidade de utilização 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

1.1. Mapa do sítio 0 11 

1.2 Funções de pesquisa personalizados 3 8 

1.3 Estabelecer ligações com motores de busca 2 9 

1.4 URL (endereço do sítio) fácil de lembrar 0 11 

1.5 Informação personalizada 0 11 

1.6 Capacidade de fazer personalizações 0 11 

2 - Confiança 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

2.1 Arquivo seguro de dados pessoais 9 2 

2.2 Rejeição da autenticação das partes envolvidas 9 2 

2.3 Procedimento para adquirir / obter de utilizador e 
palavra passe 

0 11 

2.4 Transação correta, encriptação de mensagens 0 11 

2.5 Assinaturas digitais, controlo de acessos 9 2 

3 - Funcionalidade do ambiente interativo 

Observa-se que  não existe Observa-se que existe 

3.1 Existência de ajudas on-line (formulários) 0 11 

3.2 Reutilização da informação do cidadão para futura 
interação 

10 1 

3.3 Formulários com cálculos automáticos 8 3 

3.4 Formatos de resposta adequados 8 3 

4 - Fiabilidade 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

4.1 Exatidão na execução dos serviços solicitados 4 7 

4.2 Prestação de serviços "in time" (a tempo/ na hora) 8 3 

4.3 Acessibilidade do sítio 6 5 

4.4 Compatibilidade com os diferentes navegadores 
("browsers") 

2 9 

4.5 Velocidade de carregamento / transação 10 1 
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5 - Conteúdo e apresentação da informação 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

5.1 Apresentação do organismo 10 1 

5.2 Coerência dos dados 0 11 

5.3 Precisão e consistência dos dados 0 11 

5.4 Relevância dos dados 0 11 

5.5 Informação atualizada 0 11 

5.6 Ligações 3 8 

5.7 Facilidade de compreensão / interpretação dos dados 3 8 

5.8 Cores, gráficos, animação 8 3 

5.9 Tamanho da página da web 5 6 

6 - Suporte ao cidadão (interatividade) 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

6.1 Guias amigos do utilizador / guias fáceis de consultar 
pelos utilizadores 

4 7 

6.2 Novidades 0 11 

6.3 Páginas de ajuda, perguntas frequentes 11 0 

6.4 Ferramentas / facilidade em fazer o seguimento / 
acompanhamento da transação 

4 7 

6.5 Existência de informação com contactos 3 8 

6.6 Resolução de problemas 5 6 

6.7 Resposta pronta / rápida aos inquéritos dos clientes 11 0 

6.8 Preenchimento e entrega de documentos on-line 9 2 

6.9 Pagamentos on-line 11 0 

6.10 Segurança nos pagamentos on-line 11 0 
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- Município da Moita 

1 - Facilidade de utilização 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

1.1. Mapa do sítio 0 11 

1.2 Funções de pesquisa personalizados 0 11 

1.3 Estabelecer ligações com motores de busca 7 4 

1.4 URL (endereço do sítio) fácil de lembrar 0 11 

1.5 Informação personalizada 0 11 

1.6 Capacidade de fazer personalizações 3 8 

2 - Confiança 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

2.1 Arquivo seguro de dados pessoais 0 11 

2.2 Rejeição da autenticação das partes envolvidas 3 8 

2.3 Procedimento para adquirir / obter de utilizador e 
palavra passe 

0 11 

2.4 Transação correta, encriptação de mensagens 6 5 

2.5 Assinaturas digitais, controlo de acessos 7 4 

3 - Funcionalidade do ambiente interativo 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

3.1 Existência de ajudas on-line (formulários) 3 8 

3.2 Reutilização da informação do cidadão para futura 
interação 

11 0 

3.3 Formulários com cálculos automáticos 8 3 

3.4 Formatos de resposta adequados 3 8 

4 - Fiabilidade 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

4.1 Exatidão na execução dos serviços solicitados 7 4 

4.2 Prestação de serviços "in time" (a tempo/ na hora) 10 1 

4.3 Acessibilidade do sítio 6 5 

4.4 Compatibilidade com os diferentes navegadores 
("browsers") 

2 9 

4.5 Velocidade de carregamento / transação 10 1 
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5 - Conteúdo e apresentação da informação 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

5.1 Apresentação do organismo 8 3 

5.2 Coerência dos dados 0 11 

5.3 Precisão e consistência dos dados 0 11 

5.4 Relevância dos dados 0 11 

5.5 Informação atualizada 0 11 

5.6 Ligações 3 8 

5.7 Facilidade de compreensão / interpretação dos dados 0 11 

5.8 Cores, gráficos, animação 7 4 

5.9 Tamanho da página da web 5 6 

6 - Suporte ao cidadão (interatividade) 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

6.1 Guias amigos do utilizador / guias fáceis de consultar 
pelos utilizadores 

5 6 

6.2 Novidades 0 11 

6.3 Páginas de ajuda, perguntas frequentes 3 8 

6.4 Ferramentas / facilidade em fazer o seguimento / 
acompanhamento da transação 

4 7 

6.5 Existência de informação com contactos 1 10 

6.6 Resolução de problemas 6 5 

6.7 Resposta pronta / rápida aos inquéritos dos clientes 0 11 

6.8 Preenchimento e entrega de documentos on-line 11 0 

6.9 Pagamentos on-line 9 2 

6.10 Segurança nos pagamentos on-line 11 0 
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- Município do Montijo 

1 - Facilidade de utilização 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

1.1. Mapa do sítio 0 11 

1.2 Funções de pesquisa personalizados 0 11 

1.3 Estabelecer ligações com motores de busca 7 4 

1.4 URL (endereço do sítio) fácil de lembrar 1 10 

1.5 Informação personalizada 0 11 

1.6 Capacidade de fazer personalizações 11 0 

2 - Confiança 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

2.1 Arquivo seguro de dados pessoais 0 11 

2.2 Rejeição da autenticação das partes envolvidas 0 11 

2.3 Procedimento para adquirir / obter de utilizador e 
palavra passe 

0 11 

2.4 Transação correta, encriptação de mensagens 8 3 

2.5 Assinaturas digitais, controlo de acessos 7 4 

3 - Funcionalidade do ambiente interativo 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

3.1 Existência de ajudas on-line (formulários) 1 10 

3.2 Reutilização da informação do cidadão para futura 
interação 

11 0 

3.3 Formulários com cálculos automáticos 8 3 

3.4 Formatos de resposta adequados 1 10 

4 - Fiabilidade 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

4.1 Exatidão na execução dos serviços solicitados 5 6 

4.2 Prestação de serviços "in time" (a tempo/ na hora) 10 1 

4.3 Acessibilidade do sítio 6 5 

4.4 Compatibilidade com os diferentes navegadores 
("browsers") 

2 9 

4.5 Velocidade de carregamento / transação 10 1 
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5 - Conteúdo e apresentação da informação 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

5.1 Apresentação do organismo 6 5 

5.2 Coerência dos dados 0 11 

5.3 Precisão e consistência dos dados 0 11 

5.4 Relevância dos dados 0 11 

5.5 Informação atualizada   11 

5.6 Ligações 3 8 

5.7 Facilidade de compreensão / interpretação dos dados 0 11 

5.8 Cores, gráficos, animação 7 4 

5.9 Tamanho da página da web 6 5 

6 - Suporte ao cidadão (interatividade) 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

6.1 Guias amigos do utilizador / guias fáceis de consultar 
pelos utilizadores 

5 6 

6.2 Novidades 0 11 

6.3 Páginas de ajuda, perguntas frequentes 1 10 

6.4 Ferramentas / facilidade em fazer o seguimento / 
acompanhamento da transação 

6 5 

6.5 Existência de informação com contactos 3 8 

6.6 Resolução de problemas 0 11 

6.7 Resposta pronta / rápida aos inquéritos dos clientes 11 0 

6.8 Preenchimento e entrega de documentos on-line 11 0 

6.9 Pagamentos on-line 11 0 

6.10 Segurança nos pagamentos on-line 11 0 
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- Município de Oeiras 

1 - Facilidade de utilização 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

1.1. Mapa do sítio 0 11 

1.2 Funções de pesquisa personalizados 0 11 

1.3 Estabelecer ligações com motores de busca 4 7 

1.4 URL (endereço do sítio) fácil de lembrar 0 11 

1.5 Informação personalizada 6 5 

1.6 Capacidade de fazer personalizações 11 0 

2 - Confiança 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

2.1 Arquivo seguro de dados pessoais 9 2 

2.2 Rejeição da autenticação das partes envolvidas 8 2 

2.3 Procedimento para adquirir / obter de utilizador e 
palavra passe 

11 0 

2.4 Transação correta, encriptação de mensagens 9 2 

2.5 Assinaturas digitais, controlo de acessos 9 2 

3 - Funcionalidade do ambiente interativo 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

3.1 Existência de ajudas on-line (formulários) 6 5 

3.2 Reutilização da informação do cidadão para futura 
interação 

11 0 

3.3 Formulários com cálculos automáticos 8 3 

3.4 Formatos de resposta adequados 6 5 

4 - Fiabilidade 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

4.1 Exatidão na execução dos serviços solicitados 5 6 

4.2 Prestação de serviços "in time" (a tempo/ na hora) 10 1 

4.3 Acessibilidade do sítio 6 5 

4.4 Compatibilidade com os diferentes navegadores 
("browsers") 

2 9 

4.5 Velocidade de carregamento / transação 10 1 
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5 - Conteúdo e apresentação da informação 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

5.1 Apresentação do organismo 6 5 

5.2 Coerência dos dados 0 11 

5.3 Precisão e consistência dos dados 0 11 

5.4 Relevância dos dados 0 11 

5.5 Informação atualizada 0 11 

5.6 Ligações 3 8 

5.7 Facilidade de compreensão / interpretação dos dados 0 11 

5.8 Cores, gráficos, animação 7 4 

5.9 Tamanho da página da web 6 5 

6 - Suporte ao cidadão (interatividade) 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

6.1 Guias amigos do utilizador / guias fáceis de consultar 
pelos utilizadores 

3 8 

6.2 Novidades 0 11 

6.3 Páginas de ajuda, perguntas frequentes 6 5 

6.4 Ferramentas / facilidade em fazer o seguimento / 
acompanhamento da transação 

4 7 

6.5 Existência de informação com contactos 8 3 

6.6 Resolução de problemas 2 9 

6.7 Resposta pronta / rápida aos inquéritos dos clientes 11 0 

6.8 Preenchimento e entrega de documentos on-line 11 0 

6.9 Pagamentos on-line 11 0 

6.10 Segurança nos pagamentos on-line 11 0 
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- Município de Odivelas 

1 - Facilidade de utilização 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

1.1. Mapa do sítio 0 11 

1.2 Funções de pesquisa personalizados 0 11 

1.3 Estabelecer ligações com motores de busca 7 4 

1.4 URL (endereço do sítio) fácil de lembrar 0 11 

1.5 Informação personalizada 0 11 

1.6 Capacidade de fazer personalizações 11 0 

2 - Confiança 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

2.1 Arquivo seguro de dados pessoais 8 3 

2.2 Rejeição da autenticação das partes envolvidas 9 2 

2.3 Procedimento para adquirir / obter de utilizador e 
palavra passe 

11 0 

2.4 Transação correta, encriptação de mensagens 9 2 

2.5 Assinaturas digitais, controlo de acessos 9 2 

3 - Funcionalidade do ambiente interativo 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

3.1 Existência de ajudas on-line (formulários) 6 5 

3.2 Reutilização da informação do cidadão para futura 
interação 

11 0 

3.3 Formulários com cálculos automáticos 7 4 

3.4 Formatos de resposta adequados 8 3 

4 - Fiabilidade 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

4.1 Exatidão na execução dos serviços solicitados 7 4 

4.2 Prestação de serviços "in time" (a tempo/ na hora) 10 1 

4.3 Acessibilidade do sítio 6 5 

4.4 Compatibilidade com os diferentes navegadores 
("browsers") 

2 9 

4.5 Velocidade de carregamento / transação 10 1 
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5 - Conteúdo e apresentação da informação 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

5.1 Apresentação do organismo 6 5 

5.2 Coerência dos dados 0 11 

5.3 Precisão e consistência dos dados 0 11 

5.4 Relevância dos dados 0 11 

5.5 Informação atualizada 0 11 

5.6 Ligações 3 8 

5.7 Facilidade de compreensão / interpretação dos dados 0 11 

5.8 Cores, gráficos, animação 7 4 

5.9 Tamanho da página da web 6 5 

6 - Suporte ao cidadão (interatividade) 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

6.1 Guias amigos do utilizador / guias fáceis de consultar 
pelos utilizadores 

2 9 

6.2 Novidades 0 11 

6.3 Páginas de ajuda, perguntas frequentes 6 5 

6.4 Ferramentas / facilidade em fazer o seguimento / 
acompanhamento da transação 

6 5 

6.5 Existência de informação com contactos 6 5 

6.6 Resolução de problemas 0 11 

6.7 Resposta pronta / rápida aos inquéritos dos clientes 11 0 

6.8 Preenchimento e entrega de documentos on-line 11 0 

6.9 Pagamentos on-line 11 0 

6.10 Segurança nos pagamentos on-line 11 0 
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- Município de Palmela 

1 - Facilidade de utilização 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

1.1. Mapa do sítio 0 11 

1.2 Funções de pesquisa personalizados 0 11 

1.3 Estabelecer ligações com motores de busca 7 4 

1.4 URL (endereço do sítio) fácil de lembrar 0 11 

1.5 Informação personalizada 0 11 

1.6 Capacidade de fazer personalizações 11 0 

2 - Confiança 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

2.1 Arquivo seguro de dados pessoais 0 11 

2.2 Rejeição da autenticação das partes envolvidas 1 10 

2.3 Procedimento para adquirir / obter de utilizador e 
palavra passe 

0 11 

2.4 Transação correta, encriptação de mensagens 8 3 

2.5 Assinaturas digitais, controlo de acessos 4 7 

3 - Funcionalidade do ambiente interativo 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

3.1 Existência de ajudas on-line (formulários) 6 5 

3.2 Reutilização da informação do cidadão para futura 
interação 

11 0 

3.3 Formulários com cálculos automáticos 8 3 

3.4 Formatos de resposta adequados 5 6 

4 - Fiabilidade 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

4.1 Exatidão na execução dos serviços solicitados 7 4 

4.2 Prestação de serviços "in time" (a tempo/ na hora) 10 1 

4.3 Acessibilidade do sítio 8 3 

4.4 Compatibilidade com os diferentes navegadores 
("browsers") 

6 5 

4.5 Velocidade de carregamento / transação 10 1 
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5 - Conteúdo e apresentação da informação 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

5.1 Apresentação do organismo 6 5 

5.2 Coerência dos dados 0 11 

5.3 Precisão e consistência dos dados 0 11 

5.4 Relevância dos dados 0 11 

5.5 Informação atualizada 0 11 

5.6 Ligações 3 8 

5.7 Facilidade de compreensão / interpretação dos dados 3 8 

5.8 Cores, gráficos, animação 9 2 

5.9 Tamanho da página da web 9 2 

6 - Suporte ao cidadão (interatividade) 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

6.1 Guias amigos do utilizador / guias fáceis de consultar 
pelos utilizadores 

3 8 

6.2 Novidades 0 11 

6.3 Páginas de ajuda, perguntas frequentes 8 3 

6.4 Ferramentas / facilidade em fazer o seguimento / 
acompanhamento da transação 

6 5 

6.5 Existência de informação com contactos 8 3 

6.6 Resolução de problemas 2 9 

6.7 Resposta pronta / rápida aos inquéritos dos clientes 11 0 

6.8 Preenchimento e entrega de documentos on-line 8 3 

6.9 Pagamentos on-line 11 0 

6.10 Segurança nos pagamentos on-line 11 0 
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- Município do Seixal 

1 - Facilidade de utilização 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

1.1. Mapa do sítio 0 11 

1.2 Funções de pesquisa personalizados 4 7 

1.3 Estabelecer ligações com motores de busca 9 2 

1.4 URL (endereço do sítio) fácil de lembrar 2 9 

1.5 Informação personalizada 0 11 

1.6 Capacidade de fazer personalizações 11 0 

2 - Confiança 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

2.1 Arquivo seguro de dados pessoais 6 5 

2.2 Rejeição da autenticação das partes envolvidas 6 5 

2.3 Procedimento para adquirir / obter de utilizador e 
palavra passe 

8 3 

2.4 Transação correta, encriptação de mensagens 8 3 

2.5 Assinaturas digitais, controlo de acessos 4 7 

3 - Funcionalidade do ambiente interativo 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

3.1 Existência de ajudas on-line (formulários) 2 9 

3.2 Reutilização da informação do cidadão para futura 
interação 

10 1 

3.3 Formulários com cálculos automáticos 7 4 

3.4 Formatos de resposta adequados 2 9 

4 - Fiabilidade 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

4.1 Exatidão na execução dos serviços solicitados 2 9 

4.2 Prestação de serviços "in time" (a tempo/ na hora) 8 3 

4.3 Acessibilidade do sítio 6 5 

4.4 Compatibilidade com os diferentes navegadores 
("browsers") 

2 9 

4.5 Velocidade de carregamento / transação 10 1 
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5 - Conteúdo e apresentação da informação 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

5.1 Apresentação do organismo 0 11 

5.2 Coerência dos dados 0 11 

5.3 Precisão e consistência dos dados 0 11 

5.4 Relevância dos dados 3 8 

5.5 Informação atualizada 0 11 

5.6 Ligações 0 11 

5.7 Facilidade de compreensão / interpretação dos dados 0 11 

5.8 Cores, gráficos, animação 8 3 

5.9 Tamanho da página da web 7 4 

6 - Suporte ao cidadão (interatividade) 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

6.1 Guias amigos do utilizador / guias fáceis de consultar 
pelos utilizadores 

5 6 

6.2 Novidades 0 11 

6.3 Páginas de ajuda, perguntas frequentes 2 9 

6.4 Ferramentas / facilidade em fazer o seguimento / 
acompanhamento da transação 

10 1 

6.5 Existência de informação com contactos 6 5 

6.6 Resolução de problemas 5 6 

6.7 Resposta pronta / rápida aos inquéritos dos clientes 11 0 

6.8 Preenchimento e entrega de documentos on-line 11 0 

6.9 Pagamentos on-line 9 2 

6.10 Segurança nos pagamentos on-line 11 0 
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- Município de Sesimbra 

1 - Facilidade de utilização 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

1.1. Mapa do sítio 0 11 

1.2 Funções de pesquisa personalizados 0 11 

1.3 Estabelecer ligações com motores de busca 7 4 

1.4 URL (endereço do sítio) fácil de lembrar 3 8 

1.5 Informação personalizada 0 11 

1.6 Capacidade de fazer personalizações 11 0 

2 - Confiança 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

2.1 Arquivo seguro de dados pessoais 0 11 

2.2 Rejeição da autenticação das partes envolvidas 0 11 

2.3 Procedimento para adquirir / obter de utilizador e 
palavra passe 

3 8 

2.4 Transação correta, encriptação de mensagens 6 5 

2.5 Assinaturas digitais, controlo de acessos 4 7 

3 - Funcionalidade do ambiente interativo 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

3.1 Existência de ajudas on-line (formulários) 4 7 

3.2 Reutilização da informação do cidadão para futura 
interação 

11 0 

3.3 Formulários com cálculos automáticos 5 6 

3.4 Formatos de resposta adequados 5 6 

4 - Fiabilidade 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

4.1 Exatidão na execução dos serviços solicitados 5 6 

4.2 Prestação de serviços "in time" (a tempo/ na hora) 8 3 

4.3 Acessibilidade do sítio 6 5 

4.4 Compatibilidade com os diferentes navegadores 
("browsers") 

2 9 

4.5 Velocidade de carregamento / transação 10 1 
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5 - Conteúdo e apresentação da informação 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

5.1 Apresentação do organismo 6 5 

5.2 Coerência dos dados 0 11 

5.3 Precisão e consistência dos dados 0 11 

5.4 Relevância dos dados 0 11 

5.5 Informação atualizada 0 11 

5.6 Ligações 3 8 

5.7 Facilidade de compreensão / interpretação dos dados 0 11 

5.8 Cores, gráficos, animação 9 2 

5.9 Tamanho da página da web 5 6 

6 - Suporte ao cidadão (interatividade) 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

6.1 Guias amigos do utilizador / guias fáceis de consultar 
pelos utilizadores 

5 6 

6.2 Novidades 0 11 

6.3 Páginas de ajuda, perguntas frequentes 11 0 

6.4 Ferramentas / facilidade em fazer o seguimento / 
acompanhamento da transação 

4 7 

6.5 Existência de informação com contactos 4 7 

6.6 Resolução de problemas 6 5 

6.7 Resposta pronta / rápida aos inquéritos dos clientes 0 11 

6.8 Preenchimento e entrega de documentos on-line 9 2 

6.9 Pagamentos on-line 11 0 

6.10 Segurança nos pagamentos on-line 9 2 
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- Município de Setúbal 

1 - Facilidade de utilização 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

1.1. Mapa do sítio 4 7 

1.2 Funções de pesquisa personalizados 0 11 

1.3 Estabelecer ligações com motores de busca 4 7 

1.4 URL (endereço do sítio) fácil de lembrar 1 10 

1.5 Informação personalizada 0 11 

1.6 Capacidade de fazer personalizações 11 0 

2 - Confiança 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

2.1 Arquivo seguro de dados pessoais 6 5 

2.2 Rejeição da autenticação das partes envolvidas 3 8 

2.3 Procedimento para adquirir / obter de utilizador e palavra 
passe 

8 3 

2.4 Transação correta, encriptação de mensagens 9 2 

2.5 Assinaturas digitais, controlo de acessos 4 7 

3 - Funcionalidade do ambiente interativo 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

3.1 Existência de ajudas on-line (formulários) 3 8 

3.2 Reutilização da informação do cidadão para futura interação 11 0 

3.3 Formulários com cálculos automáticos 8 3 

3.4 Formatos de resposta adequados 3 8 

4 - Fiabilidade 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

4.1 Exatidão na execução dos serviços solicitados 5 6 

4.2 Prestação de serviços "in time" (a tempo/ na hora) 8 3 

4.3 Acessibilidade do sítio 6 5 

4.4 Compatibilidade com os diferentes navegadores ("browsers") 2 9 

4.5 Velocidade de carregamento / transação 10 1 
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5 - Conteúdo e apresentação da informação 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

5.1 Apresentação do organismo 6 5 

5.2 Coerência dos dados 0 11 

5.3 Precisão e consistência dos dados 0 11 

5.4 Relevância dos dados 0 11 

5.5 Informação atualizada 0 11 

5.6 Ligações 3 8 

5.7 Facilidade de compreensão / interpretação dos dados 3 8 

5.8 Cores, gráficos, animação 10 1 

5.9 Tamanho da página da web 9 2 

6 - Suporte ao cidadão (interatividade) 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

6.1 Guias amigos do utilizador / guias fáceis de consultar pelos 
utilizadores 

7 4 

6.2 Novidades 0 11 

6.3 Páginas de ajuda, perguntas frequentes 4 7 

6.4 Ferramentas / facilidade em fazer o seguimento / 
acompanhamento da transação 

4 7 

6.5 Existência de informação com contactos 8 3 

6.6 Resolução de problemas 2 9 

6.7 Resposta pronta / rápida aos inquéritos dos clientes 11 0 

6.8 Preenchimento e entrega de documentos on-line 9 2 

6.9 Pagamentos on-line 11 0 

6.10 Segurança nos pagamentos on-line 11 0 
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- Município de Sintra 

1 - Facilidade de utilização 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

1.1. Mapa do sítio 0 11 

1.2 Funções de pesquisa personalizados 0 11 

1.3 Estabelecer ligações com motores de busca 7 4 

1.4 URL (endereço do sítio) fácil de lembrar 0 11 

1.5 Informação personalizada 0 11 

1.6 Capacidade de fazer personalizações 11 0 

2 - Confiança 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

2.1 Arquivo seguro de dados pessoais 9 2 

2.2 Rejeição da autenticação das partes envolvidas 9 2 

2.3 Procedimento para adquirir / obter de utilizador e 
palavra passe 

11 0 

2.4 Transação correta, encriptação de mensagens 9 2 

2.5 Assinaturas digitais, controlo de acessos 9 2 

3 - Funcionalidade do ambiente interativo 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

3.1 Existência de ajudas on-line (formulários) 3 8 

3.2 Reutilização da informação do cidadão para futura 
interação 

11 0 

3.3 Formulários com cálculos automáticos 8 3 

3.4 Formatos de resposta adequados 8 3 

4 - Fiabilidade 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

4.1 Exatidão na execução dos serviços solicitados 5 6 

4.2 Prestação de serviços "in time" (a tempo/ na hora) 8 3 

4.3 Acessibilidade do sítio 6 5 

4.4 Compatibilidade com os diferentes navegadores 
("browsers") 

2 9 

4.5 Velocidade de carregamento / transação 10 1 
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5 - Conteúdo e apresentação da informação 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

5.1 Apresentação do organismo 6 5 

5.2 Coerência dos dados 0 11 

5.3 Precisão e consistência dos dados 0 11 

5.4 Relevância dos dados 0 11 

5.5 Informação atualizada 0 11 

5.6 Ligações 3 8 

5.7 Facilidade de compreensão / interpretação dos dados 0 11 

5.8 Cores, gráficos, animação 10 1 

5.9 Tamanho da página da web 5 6 

6 - Suporte ao cidadão (interatividade) 

 
Observa-se que não existe Observa-se que existe 

6.1 Guias amigos do utilizador / guias fáceis de consultar 
pelos utilizadores 

5 6 

6.2 Novidades 3 8 

6.3 Páginas de ajuda, perguntas frequentes 2 9 

6.4 Ferramentas / facilidade em fazer o seguimento / 
acompanhamento da transação 

4 7 

6.5 Existência de informação com contactos 8 3 

6.6 Resolução de problemas 2 9 

6.7 Resposta pronta / rápida aos inquéritos dos clientes 11 0 

6.8 Preenchimento e entrega de documentos on-line 11 0 

6.9 Pagamentos on-line 11 0 

6.10 Segurança nos pagamentos on-line 11 0 
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- Município de Vila Franca de Xira 

1 - Facilidade de utilização 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

1.1. Mapa do sítio 0 11 

1.2 Funções de pesquisa personalizados 0 11 

1.3 Estabelecer ligações com motores de busca 7 4 

1.4 URL (endereço do sítio) fácil de lembrar 1 10 

1.5 Informação personalizada 0 11 

1.6 Capacidade de fazer personalizações 11 0 

2 - Confiança 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

2.1 Arquivo seguro de dados pessoais 9 2 

2.2 Rejeição da autenticação das partes envolvidas 9 2 

2.3 Procedimento para adquirir / obter de utilizador e 
palavra passe 

11 0 

2.4 Transação correta, encriptação de mensagens 11 0 

2.5 Assinaturas digitais, controlo de acessos 9 2 

3 - Funcionalidade do ambiente interativo 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

3.1 Existência de ajudas on-line (formulários) 3 8 

3.2 Reutilização da informação do cidadão para futura 
interação 

11 0 

3.3 Formulários com cálculos automáticos 8 3 

3.4 Formatos de resposta adequados 5 6 

4 - Fiabilidade 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

4.1 Exatidão na execução dos serviços solicitados 6 5 

4.2 Prestação de serviços "in time" (a tempo/ na hora) 10 1 

4.3 Acessibilidade do sítio 6 5 

4.4 Compatibilidade com os diferentes navegadores 
("browsers") 

2 9 

4.5 Velocidade de carregamento / transação 10 1 
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5 - Conteúdo e apresentação da informação 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

5.1 Apresentação do organismo 9 2 

5.2 Coerência dos dados 0 11 

5.3 Precisão e consistência dos dados 0 11 

5.4 Relevância dos dados 0 11 

5.5 Informação atualizada 0 11 

5.6 Ligações 3 8 

5.7 Facilidade de compreensão / interpretação dos dados 0 11 

5.8 Cores, gráficos, animação 10 1 

5.9 Tamanho da página da web 3 8 

6 - Suporte ao cidadão (interatividade) 

Observa-se que não existe Observa-se que existe 

6.1 Guias amigos do utilizador / guias fáceis de consultar 
pelos utilizadores 

7 4 

6.2 Novidades 4 7 

6.3 Páginas de ajuda, perguntas frequentes 11   

6.4 Ferramentas / facilidade em fazer o seguimento / 
acompanhamento da transação 

4 7 

6.5 Existência de informação com contactos 7 4 

6.6 Resolução de problemas 2 9 

6.7 Resposta pronta / rápida aos inquéritos dos clientes 11 0 

6.8 Preenchimento e entrega de documentos on-line 8 3 

6.9 Pagamentos on-line 11 0 

6.10 Segurança nos pagamentos on-line 11 0 

 

 


