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             Gráfico 1 – Execução do Programa         
        

 

 

 

Quadro 1 – Execução do Programa                 
 
 
   

 

    Execução global do Programa: 83,48% 

 

 N.º MEDIDAS 

Medidas inicialmente programadas 235 

 Medidas integralmente cumpridas 183 

 Medidas parcialmente cumpridas 18 

 Medidas não cumpridas 29 

Medidas canceladas 5 

SÍNTESE 1 

Medidas integralmente executadas Medidas parcialmente executadas

Medidas não executadas Medidas canceladas
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EXECUÇÃO POR GRUPO E VERTENTE 
 

 

EXECUÇÃO  

MEDIDAS 
PLANEADAS 

Executadas 
Parcialmente 
executadas 

I. Cidadãos 149 81,8% 2,7% 

II. Empresas 84 75,6% 6,1% 
Quadro 2 – Execução por grupo 

 

 

EXECUÇÃO DO GRUPO CIDADÃOS, POR VERTENTE: 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 – Execução por vertentes – Cidadãos 
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EXECUÇÃO DO GRUPO EMPRESAS, POR VERTENTE: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Gráfico 2 – Execução por vertentes – Empresas 
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MEDIDAS EM DESTAQUE 2 

 

    Execução atingida nas medidas em destaque: 92,5% 

 

MEDIDAS EMBLEMÁTICAS REALIZAÇÃO 

REGISTO CENTRALIZADO DE LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES PRÉVIAS ● 
BALCÃO “PERDI A CARTEIRA” ● 
ELIMINAÇÃO DE CERTIDÕES PARA SERVIÇOS PÚBLICOS ● 
PROCEDIMENTO LEGISLATIVO ELECTRÓNICO ● 
QUEIXAS ELECTRÓNICAS ÀS FORÇAS DE SEGURANÇA ● 
SISTEMA DE LOCALIZAÇÃO DE CIDADÃOS PORTUGUESES EM TERRITÓRIO ESTRANGEIRO ● 
APOSENTAÇÃO ON-LINE ● 
POSTO PÚBLICO ON-LINE NOS SERVIÇOS DE FINANÇAS ● 
CASA PRONTA ● 
BALCÃO INTEGRADO “SUCESSÃO E HERANÇA “ ● 
REGIME JURÍDICO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL ● 
INSTALAÇÕES DE GÁS E DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS – INSPECÇÃO ● 
FILEIRA VITIVINÍCOLA ON-LINE ● 
JANELA ÚNICA LOGÍSTICA ● 
BOLETIM DE TRABALHO E EMPREGO ● 
CONSULTA A TEMPO E HORAS ● 
CARTÃO ELECTRÓNICO DE ALUNO ● 
MECANISMOS DE MOBILIDADE DE ESTUDANTES E DIPLOMADOS DO ENSINO SUPERIOR ● 
PORTAL DA CULTURA ● 
RECENSEAMENTO MILITAR ● 

Quadro 3 – Medidas em destaque 
 

● CONCLUÍDA 

● PARCIALMENTE CONCLUÍDA 

● NÃO CONCLUÍDA 
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3 RESULTADOS EM DESTAQUE 

RESULTADOS EMBLEMÁTICOS 

 

     

M175 – FILEIRA VITIVINÍCOLA ON-LINE 

 Redução média de 30 dias no prazo para disponibilização da 
informação por parte do IVV; 

 Redução anual estimada de 170 resmas de papel 

 

 

 

 

  M044 – CONSULTA A TEMPO E HORAS 

 Realização de 125.500 pedidos de primeiras consultas de especialidade 

 Envolvimento de 88 hospitais que referenciam para  318 Centros de Saúde 

   

 

 

 

M054 – APOSENTAÇÃO ON-LINE 

 Recepção de 75 pedidos por formulário electrónico, desde 
Julho’07, apenas com as duas entidades piloto (ADSE e ISS). 
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M135 – POSTO PÚBLICO ON-LINE NOS SERVIÇOS DE FINANÇAS 

 Preenchimento de cerca de 20.000 declarações electrónicas nos postos 
disponibilizados; 

 Pré-emissão de 370 mil senhas de acesso a novos utilizadores; 

 Disponibilização de 127 equipamentos em igual número de serviços de 
finanças. 

 

 

 

 

 

 

 

M090 – CASA PRONTA – COMPRA E VENDA DE CASA MAIS FÁCIL, 
EM BALCÃO ÚNICO 

 Realização de 994 procedimentos, desde 24 de Julho de 2007. 
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M118 – BALCÃO PERDI A CARTEIRA 

 Emissão de uma média de 134 cartões por dia. (Balcão-Laranjeiras) 
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RESULTADOS COM IMPACTO 

 

 

M176 – DESMATERIALIZAÇÃO DOS CERTIFICADOS DE PROCEDÊNCIA DE VINHO DO DOURO 

 Redução no prazo de obtenção do certificado – de 24 horas para 1 hora; 

 Redução anual do nº de horas de trabalho internas - 3750 horas 

M177 – TRANSACÇÕES ON-LINE ENTRE OPERADORES DE VINHO DO PORTO E/OU DOURO 

 Redução no prazo de resposta – de 24 horas para 1 hora (univ. abrangido: 400 empr.) 

 Redução estimada/utilizador do tempo necessário por transacção: 6 horas 

 Redução anual do nº de horas de trabalho internas (IVDP) - 750 horas 

M178 – MOVIMENTOS NAS CONTAS CORRENTES DE VINHOS DO IVDP 

 Redução no prazo de obtenção de resposta – de 24 horas para 1 hora (universo abrangido:110 
empresas) 

M016 – REGISTO DAS EMPRESAS CINEMATOGRÁFICAS E AUDIOVISUAIS 
 

 Registo de cerca de 143 entidades 

 Admissão on-line de 624 candidaturas para atribuição de apoio financeiro:  

 Realização de 23 concursos 

M015 - CENTROS DE INFORMAÇÃO DIGITAL DOS ORGANISMOS DE PRODUÇÃO ARTÍSTICA  

 Disponibilização pelo Centro de Informação do TNSJ do acesso à base de dados que referencia 

livros (ca. de 3.530); publicações periódicas (ca. de 40 títulos); registos vídeo (ca. de 580); 

registos áudio (4); textos cénicos (ca. de 280); programas (ca. de 302); dossiers fotográficos 

(ca. de 200); dossiers de recortes de imprensa (ca. de 210); desenhos de figurinos (ca. de 33 

CDs); press releases (ca. de 220); folhas de sala (ca. de 87); diversos materiais promocionais 

(ca. de 1125).  

 Disponibilização, em alguns casos, dos próprios documentos em formato digital: mais de 6.357 

fotografias, 168 programas, 25 dossiers de recortes de imprensa, 333 desenhos de figurinos, 

187 press releases, 81 folhas de sala, ca. de 1470 materiais promocionais. 
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M172 - PROJECTO IDIGITAL 

 Recolha de candidaturas on-line: Abril/ Maio’07 – 226 997; Outubro/Novembro’07 -12 782 

 Realização de cursos de e-Learning, para um universo de 3000 Formandos 

 Redução de 700 horas anuais de formador 

 Redução de 600 resmas de papel, num ano 

 Eliminação de custos de deslocação e estadia de formandos e formadores 

M083 – VIA VERDE PARA PORTADORES DE PASSAPORTE ELECTRÓNICO E DE LEITURA ÓPTICA 

 Controlo automatizado de 850 passageiros por dia no mês de Dezembro de 2007 

M024 - GESTÃO ELECTRÓNICA DE CONCURSOS 

 Diminuição do tempo (estima-se uma redução para 1/3 nalgumas fases dos concursos) e custos 
associados: 

 Submissão e avaliação de aproximadamente 6.000 candidaturas; 

 Registo de aproximadamente 1.100 Artistas/Estruturas Artísticas  

M025 - PROGRAMA TERRITÓRIO ARTES – PLATAFORMA DE CONTRATAÇÃO ON-LINE 

 Redução do tempo de disponibilização de informação sobre as produções artísticas de um 
mínimo de 45 dias para um máximo de 5 dias; 

 Agendamento de 1.018 sessões de espectáculos, ateliers de formação e exposições, das quais 
131, em 2006 e 887, em 2007. 

 Directório de Compradores (225); Directório de Fornecedores com produções registadas (178 
registos); Directório de Espaços (394 registos); Directório de Produções (718 registos). 

M028 – PROJECTO E@AUTÊNTICO 

 Registo de 80% do sector de distribuição cinematográfica (videogramas e filmes para exibição 
em sala), no site da IGAC,  

 Submissão de 160 processos online;  

M086 - SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DE ARMAS E EXPLOSIVOS 

 Apresentação de cerca de 100.000 requerimentos. 

M084 – ELIMINAÇÃO DE DUPLICAÇÕES NO REGISTO DE VISTOS 

 Transferência mensal de cerca de 10.500 registos num total de mais de 1.700.000. 
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M139 – INCENTIVO AO ABATE DE VEÍCULOS EM FIM DE VIDA 

 Aumento de 155% no número de veículos entregues (2006:6205 / 2007:15826) 

M058 – APOSENTAÇÃO – ACESSO RECÍPROCO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

 Realização de 17.312 consultas a dados de utentes da Caixa Geral de Aposentações pelos ser-
viços do Centro Nacional de Pensões e da ADSE. 

M059 – PENSÕES UNIFICADAS – CONCILIAÇÃO CONTABILÍSTICA DESMATERIALIZADA 

 Dispensa de circulação de 1.800 páginas / mês na transmissão CNP CGA; 

 Dispensa de circulação de 2.000 páginas /mês de transmissão CGA CNP do justificativo do 
extracto de encargos do CNP nas pensões pagas pela CGA. 

M142 – TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS  

 Acréscimo de 13,5% entre 2006 e 2007 no Número de Transferências Emitidas; 

 Acréscimo de 13,7% entre 2006 e 2007 no Número de Transferências Recebidas; 

 Acréscimo de 29,3% entre 2006 e 2007 no Número operações multibanco recebidas. 

M053 – CRÉDITO À HABITAÇÃO BONIFICADO 

 Dispensa da obrigação de comprovação anual de rendimentos e da composição do seu agrega-
do familiar a 260.000 beneficiários de bonificação; 

 Dispensa do registo destes elementos nas bases de dado das Instituições de Crédito. 

M055 – APOSENTAÇÃO – PROVA DE RENDIMENTOS EM TEMPO REAL 

 Dispensa da apresentação de 9.706 provas documentais de rendimentos. 

M101 – OBRIGAÇÕES FISCAIS DE NÃO RESIDENTES 

 Realização de 329 pedidos de nomeação/alteração de representantes através da Internet, por 
parte de não residentes que deixaram assim de se deslocar aos Serviços de Finanças. 

M141 - PAGAMENTOS E COMPRAS NO HOMEBANKING DA DGT 

 Arrecadação, através deste meio, do montante de 25.359,78 € (até dia 16.01) pelos agentes 
da autoridade.  

M056 – APOSENTAÇÃO – PROVA DE APROVEITAMENTO ESCOLAR EM TEMPO REAL 

 Dispensa de apresentação de prova documental de aproveitamento escolar por parte de 341 
utentes, em resultado do fornecimento dessa informação pelo Ministério da Educação. 
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M057 – APOSENTAÇÃO – DESENVOLVIMENTO DE UM NOVO SISTEMA DE CONTROLO 

 Controlo, por via de comunicação electrónica entre entidades, da situação familiar de 9.706 
aposentados / pensionistas. 

M094 – MATRIZES PREDIAIS RÚSTICAS 

 Informatização de cerca de 8,5 milhões de prédios rústicos dos cerca de 11,6 milhões existen-
tes; 

 Obtenção gratuita via internet das cadernetas prediais dos prédios rústicos e as respectivas 
certidões de teor matricial.  

M119 – DISPENSA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES À ADSE 

 Dispensa de apresentação de certidões de regularidade a cerca de 2.400 prestadores privados 
que mensalmente remetem a facturação à ADSE. 

M213 – PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES DE DÍVIDAS EM EXECUÇÃO FISCAL 

 Emissão de 181 pagamentos a prestações pela Internet, desde a data em que a nova funciona-
lidade ficou disponível (10/12/07)  

M216 – DECLARAÇÃO DE EXPORTAÇÃO  

 Dispensa, estimada, do envio em formato de papel de cerca de 63.000 declarações de expor-
tação ao INE, durante o 4.º trimestre de 2007. 

M073 – PROCESSOS DE NASCIMENTO NAS CONSERVATÓRIAS DO REGISTO CIVIL 

 Registo de mais de 22.000 crianças, o que corresponde a mais de 73% do total de nascimentos 
ocorridos nessas unidades de saúde. (Até 31/12/07) 

 Disponibilização do serviço em 20 estabelecimentos de saúde  

M228 – AQUISIÇÃO DE “MARCA NA HORA” ON-LINE E INDEPENDENTEMENTE DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE 

 Aquisição de 21 marcas isoladas (sem necessidade de constituição de empresa) até 31/12/07. 

M096 – COMPRA, VENDA E REGISTO DE AUTOMÓVEL ON-LINE 

 Solicitação de mais de 2.000 actos de registo automóvel, via internet, até 31/12/07. 

M226 – PROPRIEDADE INDUSTRIAL ON-LINE 

 Solicitação de mais de 19.000 actos relacionados com registos de propriedade industrial on-
line, o que corresponde a mais de 78% do total de pedidos (até 31/12/07); 

 Apresentação on-line de cerca de 85% do total de pedidos de actos relacionados com o registo 
de propriedade industrial (mês Dezembro de 2007). 
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M187- CARTÃO ÚNICO PORTUÁRIO 

 Registo de 43 pré-pedidos e 41 pedidos de autorização de acesso às áreas portuárias, por 
diversas entidades (agências de navegação, empreiteiros e fornecedores). 

 Realização de 192 despachos relativos a pessoas e 77 relativos a viaturas (o que correspondia 
ao mesmo número de actos processados manualmente na anterior solução).  

 Registo de 23 pedidos aceites, 5 pedidos recusados e 13 pendentes. 

M199 – FORMULÁRIOS ELECTRÓNICOS PARA PEDIDOS 

 Submissão de 383 pedidos através dos formulários electrónicos presentes no Portal InCI por 
320 empresas. (desde Março’07) 

M146 - TRANSMISSÃO ELECTRÓNICA DE ACTOS PARA PUBLICAÇÃO 

 Desmaterialização de cerca de 50.000 pedidos de publicação de actos no Diário da República. 

 Redução de toneladas no papel, por via da transmissão electrónica de actos para publicação, 
por parte das 7.000 entidades registadas na INCM 

 Redução para metade o tempo médio de publicação de actos em Diário da República, 

M182 - INTERACÇÃO DO TURISMO DE PORTUGAL COM AS EMPRESAS 

 Realização de 37 candidaturas Linha I e 129 candidaturas para a Linha II do Programa de Inter-
venção do Turismo.   

M048 – CARTÃO EUROPEU DE SEGURO DE DOENÇA 

 Realização de 3.927 pedidos de cartões pela Segurança Social Directa. (Até 31 de Janeiro) 

M211 – ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS DAS EMPRESAS 

 Realização de 264 pedidos de alteração. (Até 31 de Janeiro) 

M043 – BOLETIM DO TRABALHO E EMPREGO 

 Contabilizados 284 mil acessos ao BTE, 94 mil dos quais no mês de Novembro. 

M046 – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO AGREGADO FAMILIAR 

 Registo de 1.589 pedidos de alteração do agregado familiar (até 31 de Janeiro). 
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MEDIDA ESTADO 

M001 – Base Nacional de Dados sobre Ofertas ● 
Medida concretizada através da disponibilização aos cidadãos, em www.gepe.min-edu.pt, de 

uma aplicação informática - Sistema de Informação e Gestão da Oferta Educativa (SIGO)-  que 

permite conhecer as diferentes modalidades e possibilidades de educação/formação por área, 

tipo de curso, região, etc. 

  

M002 – “Escola a Tempo Inteiro” ● 
Medida concretizada na área da Direcção Regional do Norte, estando em curso a análise e 

definição da metodologia para generalização às outras DRE no âmbito do desenvolvimento do 

Portal da Educação. 

Funciona com base numa plataforma que possibilita o conhecimento, em tempo real, dos 

horários, nº de alunos, qualificação profissional dos formadores, a nível de cada uma das 

escolas do 1º ciclo do ensino básico, abrangendo presentemente cerca de 172.000 alunos. Pos-

sibilita, ainda, uma relação cooperativa eficaz entre o Ministério da Educação e as autarquias 

no que respeita aos compromissos financeiros de cada uma das partes no programa “Escola a 

Tempo Inteiro”. 

  

M003 – Candidatura on-line à acção social escolar no ensino superior ● 
Medida concretizada através da conclusão do sistema de informação e plataforma tecnológica 

que permite desenvolver a candidatura on-line à acção social escolar no ano lectivo de 2007-

08 no ensino superior público, particular e cooperativo e correspondente gestão de processos, 

em www.asocialensinosuperior.pt. 

 
 
 
 

 

4 EXECUÇÃO 

http://www.gepe.min-edu.pt/
http://www.asocialensinosuperior.pt/
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MEDIDA ESTADO 

M004 – Cartão electrónico de aluno ● 
Medida concretizada com um nível de abrangência de cerca de 60% das escolas. A massifica-

ção ocorrerá em 2008. 

  

M005 – Simplificar o acesso a informação sobre competências científicas e tecnoló-

gicas nacionais  
● 

Medida parcialmente concretizada através da consulta e selecção da estrutura de gestão e 

coordenação do projecto de implementação do Sistema Integrado de informação (SII), inter-

face de acesso à informação sobre indicadores estatísticos de CT&ES e sobre competências 

científicas e tecnológicas nacionais.  

Esta estrutura seleccionada lançará a (i) definição da especificação para o módulo central de 

estatísticas e a (ii) definição da especificação para o módulo base de competências, levando à 

(iii) inventariação e integração interoperável das bases de dados, com colocação em funcio-

namento do SII até Julho de 2008. 

  

M006 – Simplificar os mecanismos de mobilidade nacional e internacional de estu-

dantes e diplomados do ensino superior 
● 

Medida concretizada através do Regulamento dos regimes de mudança de curso, transferência 

e reingresso e do novo regime jurídico do reconhecimento de graus superiores estrangeiros. 

Estas acções serão ainda complementadas no início de 2008 com a criação do regime de 

estudante a tempo parcial. 

Ver ainda: 
Portaria n.º 401/2007, de 5 de Maio 
Decreto-lei n.º 341/2007, de 12 de Outubro 
  

M007 – Flexibilização da mobilidade temporária de docentes e investigadores  ● 
Medida concretizada através do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES) e 

complementarmente através do OE de 2007. 

Ver ainda: 
Lei nº 62/2007, de 10 Setembro 
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MEDIDA ESTADO 

M008 – Licença sabática ● 
Medida parcialmente concretizada através da disponibilização de formulário electrónico em 

www.dgrhe.min-edu.pt. A Portaria que regula a candidatura em termos exclusivamente 

electrónicos encontra-se em fase de negociação. 

  

M009 - Equiparação a bolseiro  ● 
Medida não concretizada. Os processos de equiparação a bolseiro foram suspensos na sequên-

cia das alterações ao estatuto da carreira docente pelo que a medida deixou, por ora, de ter 

objecto. 

  

M010 – Acumulação de funções ● 
Medida concretizada na área da Direcção Regional do Norte, estando em curso a análise e 

definição da metodologia para generalização às outras DRE, no âmbito do desenvolvimento 

do Portal da Educação. 

  

M011 – Portal da Cultura ● 
Medida concretizada através da agregação da informação e da disponibilização de serviços de 

entidades públicas e privadas, actualmente dispersos, assegurando o acesso em portal elec-

trónico único - www.portaldacultura.pt - à informação sobre património cultural e linguís-

tico português. 

  

M012 – Pedidos de Serviço via Internet  ● 
Medida concretizada através da disponibilização no Portal do Cidadão - 

www.portaldocidadao.pt - de um formulário para pedido de certidões de registo civil, de 

pessoas nascidas há mais de 100 anos, constantes dos arquivos distritais. 

  

M013 – Sala de referência virtual ● 

http://www.dgrhe.min-edu.pt/
http://www.portaldacultura.pt/
http://www.portaldocidadao.pt/
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MEDIDA ESTADO 

Medida concretizada através da conversão para formato electrónico de catálogos e inventá-

rios e da agilização do processo de descrição arquivística. Estão agora acessíveis online - 

http://ttonline.iantt.pt - 70 instrumentos de descrição documental (IDD’s) antigos da Torre 

do Tombo, que, na sua maioria, apenas podiam ser consultados presencialmente e no suporte 

original, no Serviço de Referência do Campo Grande.     

  

M014 - Partituras e excertos de peças musicais on-line ● 
Medidas concretizada através da disponibilização on-line - www.dgartes.pt - de partituras e 

de excertos musicais de autores portugueses do domínio público, possibilitando a músicos, 

musicólogos e melómanos portugueses e estrangeiros o acesso simples, rápido e sem custos. 

  

M015 - Centros de informação digital dos organismos de produção artística (Teatros 

Nacionais, Companhia Nacional de Bailado)  
● 

Teatro Nacional de São João, E.P.E. 

Medida concretizada através da disponibilização de grande parte do espólio documental que 

constitui o seu Centro de Documentação. Em www.tnsj.pt >homepage>unidades>centro de 

informação, o utilizador tem acesso à base de dados que referencia livros /publicações 

periódicas / registos vídeo /registos áudio / textos cénicos / programas / dossiers fotográfi-

cos / dossiers de recortes de imprensa / desenhos de figurinos / press releases  / folhas de 

sala e diversos materiais promocionais. 

O Centro de Informação funciona também como arquivo digital, disponibilizando, em alguns 

casos, os próprios documentos nesse formato. 

OPART, EPE 

Medida concretizada através da disponibilização ao público, para consulta, em 

www.saocarlos.pt e www.cnb.pt de programas, cartazes, marcadores e galeria de imagens 

inerentes a cada produção. 

  

M016 – Registo das empresas cinematográficas e audiovisuais  ● 

http://ttonline.iantt.pt/
http://www.dgartes.pt/
http://www.tnsj.pt/
http://www.saocarlos.pt/
http://www.cnb.pt/
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Medida concretizada através da criação e manutenção actualizada do registo de empresas 

cinematográficas e audiovisuais regularmente constituídas, legalmente obrigatório para todas 

as pessoas singulares ou colectivas que tenham por actividade comercial a produção, a distri-

buição e a exibição, bem como os laboratórios e estúdios de rodagem, dobragem e legenda-

gem e as empresas de equipamento e meios técnicos. 

Informatização das candidaturas de atribuição de apoio financeiro - candidaturas on-line em 

http://www.ica-ip.pt/: Acesso Reservado/Registo de Empresa/Candidaturas. 

  

M017 – Acessibilidade pública on-line aos serviços prestados pelo IPPAR  ● 
Medida parcialmente concretizada através da simplificação dos procedimentos relacionados 

com as áreas de competência do IPPAR. Devido ao processo de concentração IPPAR/IPA foi 

disponibilizada uma pré-página, às 2 páginas electrónicas actualmente existentes, e 6 novos 

mapas georreferenciados. Com o IGESPAR foi criado o portal www.igespar.pt, que remete 

para as páginas dos extintos IPPAR e IPA. 

Foram disponibilizados em: www.ippar.pt > Património > pesquisa georeferenciada os 

mapas georreferenciados do concelho de Valongo e dos centros históricos de Alcoutim, Avei-

ro, Lamego, Setúbal e Silves. 

  

M018 – PORBASE virtual ● 
Medida concretizada através do desenvolvimento de ferramentas profissionais para proces-

samento automatizado dos registos recebidos das bibliotecas cooperantes da PORBASE - 

http://opac.porbase.org - e para alimentação do catálogo colectivo, cujo resultado tem 

expressão na mais rápida actualização da Base Nacional de Dados Bibliográficos 

  

M019 – Sistema de Gestão da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas ● 

http://www.ica-ip.pt/
http://www.igespar.pt/
http://www.ippar.pt/
http://opac.porbase.org/
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Medida concretizada com o desenvolvimento, no âmbito do Programa “Rede de Bibliotecas 

Públicas”, de uma nova base de dados, consultável em www.dglb.pt. 

Encontra-se em curso o desenvolvimento de um portal para a Rede de Conhecimento das 

Bibliotecas Públicas (RCBP) e a consolidação da nova plataforma tecnológica da Direcção 

Geral do Livro e das Bibliotecas (DGLB), tendo sido desenvolvidos mecanismos de alimentação 

automática do portal da RCBP e do site da DGLB com os dados da gestão corrente, nomeada-

mente de caracterização das bibliotecas e estatísticos. Deste modo a modificação de uma 

informação é actualizada simultaneamente no site e no portal, sendo esta informação dispo-

nibilizada aos cidadãos em tempo real. 

  

M020 - Balcão de serviços do IPLB (actual DGLB – Direcção Geral do Livro e das Bibliotecas) ● 
Medida concretizada com a disponibilização em www.dglb.pt dos procedimentos relativos às 

candidaturas aos programas do livro e da leitura. 

  

M021 – Biblioteca Nacional – circulação e empréstimo de obras  ● 
Medida concretizada com a disponibilização simultânea aos leitores da possibilidade de reser-

var on-line o seu lugar na sala de leitura e de requisitar as obras para consulta, directamente 

a partir do interface do catálogo. Deixa assim de ser necessário preencher requisições 

manuais para todas as obras que não sejam de acesso reservado (sujeito a autorização pré-

via). A nova funcionalidade teve início de utilização a 1 de Fevereiro de 2008. 

  

M022 – Reprodução de documentos ● 
Medida concretizada através da redefinição e da agilização do processo de reprodução de 

documentos, melhorando o sistema informático de controlo e actualizando em www.iantt.pt  

os formulários electrónicos para pedidos. 

  

M023 – Flexibilização do registo de nomes de domínio de “.pt” ● 
Medida concretizada com a introdução da factura electrónica pela Fundação para a Computa-

ção Científica Nacional (FCCN) e com a redução de preços de registo. 

Ver ainda: www.fccn.pt. 

  

http://www.dglb.pt/
http://www.dglb.pt/
http://www.iantt.pt/
http://www.fccn.pt/
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M024 – Gestão electrónica de concursos ● 
Medida concretizada através da criação de uma plataforma de gestão on-line (GEA - Gestão 

Electrónica de Apoios), de todos os Programas da Direcção-Geral das Artes, disponível em 

http://apoios.dgartes.pt/. Desmaterializaram-se e agilizaram-se os processos de entrega das 

candidaturas, avaliação, fiscalização dos projectos, divulgação dos resultados finais e atribui-

ção de apoios.  

 Promove a criação de uma rede de informação sobre arte contemporânea portuguesa, 

através do armazenamento e da partilha de informação sobre a comunidade artística; 

 Permite, aos interessados, candidatar-se aos Programas de Apoio e gerir toda a relação 

com a DGARTES, desde a fase de candidatura até aos momentos posteriores.  

 Permite, ainda, que os artistas e estruturas artísticas divulguem gratuitamente as activi-

dades para as quais foram apoiados (espectáculos, exposições, concertos, performances, 

etc.) na Agenda On-line da DGARTES, disponível em http://agenda.dgartes.pt/. 

  

M025 - Programa Território Artes – plataforma de contratação on-line ● 
Medida concretizada com o registo, da contratação e do agendamento "on-line" - 

www.dgartes.pt - da oferta e a procura de produções ou actividades artísticas, envolvendo 

nomeadamente os agentes culturais e os municípios.  

  

M026 – Reserva e pagamento de bilhetes via Internet ● 
Medida concretizada nos sites do TNSJ - www.tnsj.pt  - e do TNDMI - www.tndmII.pt  – 

através de uma ligação com destaque para a página da ticketline - www.ticketline.pt  – 

onde é possível adquirir bilhetes on-line para os espectáculos. 

A OPART, E.P.E. fornece este serviço ao público através dos sites do TNSC - 

www.saocarlos.pt  - e da CNB - www.cnb.pt. O utilizador poderá iniciar o processo de 

reserva/compra nos sites atrás mencionados, sendo reencaminhado para a página de venda do 

espectáculo na plataforma da ticketline. 

  

M027 – Informação on-line sobre as entidades apoiadas pelo Ministério da Cultura ● 

http://apoios.dgartes.pt/
http://agenda.dgartes.pt/
http://www.dgartes.pt/
http://www.tnsj.pt/
http://www.tndmii.pt/
http://www.ticketline.pt/
http://www.saocarlos.pt/
http://www.cnb.pt/
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Medida concretizada com a disponibilização em www.dgartes.pt de informação sobre: 

  artistas e estruturas artísticas apoiadas pela Direcção-Geral das Artes, designadamente 

no que respeita aos tipos de apoio e montantes financeiros atribuídos, bem como histó-

rias, biografias e outras informações úteis das entidades: http://apoios.dgartes.pt  

  actividades culturais e artísticas apoiadas, nomeadamente espectáculos, exposições, 

festivais, concertos e ciclos de concertos, acções de formação e outras iniciativas em 

http://www.dgartes.pt/news.php e na Agenda On-line em: http://agenda.dgartes.pt. 

  

M028 – Projecto e@Autêntico  ● 
Medida concretizada com a criação de um ambiente prévio de comunicações compatível com o 

posterior desenvolvimento dos sistemas transaccionais de suporte ao novo sistema de auten-

ticação de conteúdos, disponibilizando, em www.igac.pt, os seguintes serviços:  

 pedido de reserva de títulos - actividade cinematográfica e videográfica (processo gerido 

online, com alertas, notificações automáticas e envio de informação certificada;  

 consultas online de estado de processos – 1ª fase;  

 serviço automático de alertas;  

 serviço automático de alteração de dados;  

 disponibilização em tempo real de informação de carácter público (áreas cinematográfica 

e videográfica);  

 disponibilização de áreas reservadas acessíveis através de introdução de login e password 

para consulta de informação privilegiada;  

 envio por via digital de informação para clientes IGAC dos sectores cinematográfico e 

videográfico.  
  

M029 – Disponibilização de informação sobre a inserção profissional dos diplomados 

pelo ensino superior  
● 

http://www.dgartes.pt/
http://apoios.dgartes.pt/
http://www.dgartes.pt/news.php
http://agenda.dgartes.pt/
http://www.igac.pt/
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Medida concretizada através dos novos Regimes Jurídicos da Avaliação do Ensino Superior 

(RJAES) e das Instituições de Ensino Superior (RJIES). 

Complementarmente, a comunicação de informação relevante sobre o desemprego de diplo-

mados do Ensino Superior foi concretizada através de duas divulgações anuais – Setembro e 

Fevereiro de cada ano – tendo a primeira sido efectuada em Setembro de 2007 em 

www.estatisticas.gpeari.mctes.pt. 

Ver ainda: 
Lei n.º 38/2007, de 16 Agosto 
Lei nº 62/2007, de 10 Setembro 
  

M030 - Trabalho temporário ● 
Medida concretizada através da Lei nº 19/2007, de 22 de Maio. 

  

M031 – Pessoal não docente ● 
Medida concretizada na componente de disponibilização do formulário electrónico que sim-

plifica o processo de pedido e de concessão de licença sem vencimento. 

Tendo em conta o processo de transferência de competências para as autarquias, em curso, 

esta medida não irá ter mais desenvolvimentos na esfera do Ministério da Educação. 

  

M032 – Processos de recrutamento de pessoal não docente  ● 
Medida não concretizada. 

  

M033 – Recrutamento Força Aérea ● 
Medida concretizada através da disponibilização de várias funcionalidades na página da Força 

Aérea: www.emfa.pt, designadamente: 

 Formulários electrónicos de candidatura,  

 Pedidos de informação e legislação,  

 Informação sobre regalias e benefícios em vigor para as diversas formas de prestação de 

serviço  

  

http://www.estatisticas.gpeari.mctes.pt/
http://www.emfa.pt/
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M034 – Legislação de recrutamento on-line ● 
Medida concretizada. A informação encontra – se disponível em www.emfa.pt. 

  

M035 – Candidaturas à Escola Naval ● 
Medida concretizada através da publicação e disponibilização do processo de candidatura à 

Escola Naval na página da Internet da Marinha: www.marinha.pt  

  

M036 – Recrutamento para a Marinha ● 
Medida concretizada. Os testes psicotécnicos passaram a ser exclusivamente efectuados por 

recurso ao sistema informático a funcionar na Repartição de Recrutamento de Selecção da 

Direcção do Serviço de Pessoal, instalado em 20 estações (computadores), 15 dedicados a tes-

tes psicotécnicos e 5 a testes psicomotores. 

  

M037 – Declaração de cumprimento de prestação de serviço militar ● 
Medida concretizada com a disponibilização de um formulário no site do MDN, através do 

qual os militares em regime de voluntariado (RV) ou em Regime de contrato (RC), podem 

solicitar a sua declaração de cumprimento de serviço militar. 

  

M038 -  Candidaturas a praças da GNR e agentes da PSP ● 
Medida concretizada através da disponibilização no site da PSP - www.psp.pt/ - do impresso 

para candidatura a agente e oficial, juntamente com um “Manual do Candidato”;  no site da 

GNR - www.gnr.pt/ - do impresso para candidatura a praça e oficial, juntamente com infor-

mação sobre provas, vagas e datas, podendo determinados documentos serem anexados on-

line. 

  

M039 – Candidatura a medidas de emprego  ● 
Medida não concretizada. No âmbito dos Programas Ocupacionais e dos estágios profissionais 

está previsto o desenvolvimento de formulários electrónicos, correspondente interface com o 

SIGAE, reorganização do backoffice e formação de utilizadores durante o 1º Trimestre de 

2008. 

http://www.emfa.pt/
http://www.marinha.pt/
http://www.psp.pt/
http://www.gnr.pt/
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M040 – Contacto por SMS com candidatos a emprego e a empregadores ● 
Medida concretizada com o alargamento dos serviços de envio de SMS a processos de maior 

valor acrescentado no Netemprego. 

É possível efectuar os seguintes serviços: envio de alertas (mensagens sms) sobre ofertas de 

emprego; confirmação da validação do pedido de emprego; registo de ofertas de emprego. 

Permite-se ainda a comunicação via sms aos candidatos de pedidos de apresentação a ofertas 

de emprego, bem como o envio de sms de texto livre para diversos tipos de situações 

 

  

M041 – Novos espaços informáticos para soluções de emprego e formação ● 
Medida concretizada encontrando-se disponíveis Quiosques Electrónicos nos CTE e espaços 

completos de Livre Serviço de Emprego que permitem o acesso aos serviços interactivos do 

NETemprego. 

A disponibilização de valências nos CTE que permitam o acesso a um conjunto de recursos que 

facilitem e potenciem a autonomia na procura de soluções de emprego tem vindo a ser efec-

tuada de forma progressiva, desde 2000. Assim, a primeira fase deste projecto, envolvendo 

os CTE de Benfica, Caldas da Rainha, Évora, Vila Real de Santo António, Coimbra, Maia e 

Guimarães, foi concluída, com sucesso, em 2002. Seguiu-se-lhe uma segunda fase de alarga-

mento, abrangendo os CTE de Porto Ocidental, Vila Nova de Gaia, Vila Nova de Famalicão, 

Guarda, Viseu, Setúbal, Sintra e Seixal e concluída em 2004. O projecto encontra-se, actual-

mente, na sua última fase de alargamento, envolvendo a disponibilização de nove espaços 

completos de LSE adicionais (nos CTE de Braga, Chaves, Aveiro, Leiria, Santarém, Vila Franca, 

Cascais, Beja e Loulé), a par da instalação (concluída em Abril de 2007), em toda a rede de 

CTE, de Quiosques Electrónicos permitindo o acesso aos serviços interactivos do NETemprego. 

Para a sua conclusão definitiva, falta, neste momento, dotar os CTE de Aveiro (DRC), Cascais, 

Santarém e Vila Franca (DRL) dos computadores necessários, conforme pedidos de aquisição 

efectuados pelos referidos serviços locais às respectivas DR.  

A instalação dos computadores está em curso e ficará concluída até ao fim de Março de 2008, 

ficando dotada, toda a rede de Centros de Emprego, de serviços de espaços informativos com 

acesso directo a ofertas e procura de emprego. 
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M042 – Sistemas de gestão de fluxos nos Centros de Emprego ● 
Medida não concretizada.  

  

M043 – Boletim de Trabalho e Emprego ● 
Medida concretizada com a eliminação em papel do Boletim do Trabalho e Emprego e a sua 

disponibilização on-line em http://bte.gep.mtss.gov.pt / 

Esta nova modalidade do BTE apresenta-se como uma mais valia para os cidadãos e empresas, 

com a eliminação do papel e a sua disponibilização on-line, oferecendo uma informação de 

cidadania que permite não só uma pesquisa interactiva, como a impressão e manuseamento 

dos dados ao critério do utilizador de uma forma rápida, eficaz e totalmente gratuita.  

  

M044 – Consulta a Tempo e Horas ● 
Medida concretizada com a entrada em funcionamento em cerca de 89% dos hospitais e em 

88% dos centros de saúde. Decorrem operações para assegurar a interface com os sistemas 

informáticos dos hospitais em falta, o que se espera vir a estar concluído em Fevereiro. 

A conclusão desta medida – faltam implementar 10 hospitais e 42 Centros de Saúde - está 

prevista para 28/Fev/2008. Neste caso foi necessário um importante investimento face ao 

grande número de instituições envolvidas (cerca de 360 centros de saúde e 1600 extensões).  

  

M045 – "Consulta e Cirurgia a Tempo e Horas"  ● 
Medida cancelada. A publicação da Carta dos Direitos de Acesso aos Cuidados de Saúde pelos 

utentes do SNS veio dar um novo enquadramento a esta medida, que deste modo viu alterado 

o contexto em que tinha sido prevista. 

De acordo com a Carta em referência, o Governo fica obrigado a estabelecer anualmente 

tempos de espera máximos, o que tornou inoportuno o desenvolvimento da medida nos ter-

mos em que estava concebida.  

Ver ainda: Lei nº. 41/07 de 24 de Agosto 

  

M046 -  Pedido de alteração de agregado familiar  ● 

http://bte.gep.mtss.gov.pt/
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Medida concretizada com a disponibilização no serviço da Segurança Social Directa da possibi-

lidade de realizar o pedido de alteração de agregado familiar. 

  

M047 – Prestações associadas ao nascimento e ao abono de família  ● 
Medida concretizada através da disponibilização no serviço da Segurança Social Directa da 

possibilidade de requerer on-line as prestações relativas ao nascimento e abono de família. 

  

M048 – Cartão europeu de seguro de doença ● 
Medida concretizada com a disponibilização aos beneficiários do Regime Geral da Segurança 

Social no serviço da Segurança Social Directa da possibilidade de efectuarem o pedido de Car-

tão Europeu de Seguro de Doença. 

  

M049 – Melhorar a informação aos utentes ● 
Medida concretizada através de disponibilização de funcionalidade que serve para melhorar a 

informação aos utilizadores do serviço Segurança Social Directa sobre Deferimento de Presta-

ções, Processamento de Abonos, Alertas de Prazos, etc. 

Todos os beneficiários que aderirem ao sistema de Mensagens/Alertas recebem via e-mail ou 

SMS os valores a receber e datas de disponibilização para pagamentos das prestações de 

Maternidade, Paternidade e Adopção, Doença e Subsídio de Desemprego. Caso não adiram, 

recebem mensagens no serviço Segurança Social Directa.  

  

M050 – Subsídios para assistência a descendentes  ● 
Medida concretizada com a publicação da Portaria 24/2008, de 10 de Janeiro que permite a 

dispensa de apresentação de requerimento para atribuição de subsídio para assistência a des-

cendentes. 

  

M051 – Incentivo ao Arrendamento Jovem  ● 



 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

 
 

 

 

222 999    

 

MEDIDA ESTADO 

Medida concretizada através do DL 308/2007, de 3 de Setembro e da disponibilização no por-

tal da habitação: www.portaldahabitacao.pt > Porta 65, ou directamente em 

http://www.portaldahabitacao.pt/pt/porta65j/ , de um novo canal de candidaturas.. 

  

M052 – Subsídios de renda  ● 
Medida concretizada e disponível em http://portaldahabitacao.pt/pt/nrau/home/. 

  

M053 – Crédito à habitação bonificado ● 
Medida concretizada com a atribuição, pela DGITA, da classe de bonificação a contratos que 

iniciaram a anuidade entre Agosto de 2007 e Março de 2008, ficando os beneficiários de boni-

ficação dispensados da obrigação de comprovação anual de rendimentos e da composição do 

seu agregado familiar, caso este se tenha mantido, ao mesmo tempo que as Instituições de 

Crédito ficaram desobrigadas do registo daqueles elementos nas suas bases de dados. 

  

M054 – Aposentação on-line ● 
Medida concretizada com a disponibilização on line, no site da Caixa Geral de Aposentações -  

www.cga.pt - dos formulários previstos e da informação sobre os mesmos. 

  

M055 – Aposentação – prova de rendimentos em tempo real ● 
Medida concretizada com a implementação da troca de informação em suporte electrónico 

entre a Caixa Geral de Aposentações e a DGITA, permitindo dispensar a apresentação anual, 

pelos utentes, de prova documental de rendimentos.  

Esta medida produziu resultados em 2007 para a confirmação de direitos às prestações fami-

liares. Prevê-se o alargamento do seu impacto em 2008 a todos os processos deste tipo.  

  

M056 – Aposentação – prova de aproveitamento escolar em tempo real ● 

http://www.portaldahabitacao.pt/
http://www.portaldahabitacao.pt/pt/porta65j/
http://portaldahabitacao.pt/pt/nrau/home/
http://www.cga.pt/
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Medida concretizada com o início do envio de informação em suporte electrónico entre a CGA 

e o Ministério da Educação. Permitiu dispensar a apresentação anual de prova documental de 

aproveitamento escolar a mais de três centenas de utentes. 

Produziu resultados em 2007 para a confirmação de direitos de alunos do ensino secundário 

público. 

  

M057 – Aposentação – desenvolvimento de um novo sistema de controlo  ● 
Medida concretizada através da transmissão de informação, em suporte electrónico, entre a 

CGA e as diversas entidades que poderão ter conhecimento de factos impeditivos, modificati-

vos e extintivos do direito às prestações concedidas pela CGA: DGITA; CNP e o II do MTSS; a 

transmissão com o ITIJ será estabelecida numa 2.ª fase). 

  

M058 – Aposentação – Acesso recíproco aos sistemas de informação ● 
Medida concretizada com a disponibilização no site da CGA -  www.cga.pt -  de uma consulta 

de utentes e da troca de informação em suporte electrónico entre a CGA e o CNP. Permite 

dispensar os circuitos manuais de correio e faxes entre as duas entidades, alcançando-se uma 

poupança de tempo e de recursos e reduzindo-se o tempo de resposta. 

  

M059 – Pensões unificadas – conciliação contabilística desmaterializada ● 
Medida concretizada com a troca de informação, em suporte electrónico, entre a Caixa Geral 

de Aposentações e o Centro Nacional de Pensões, o que permite dispensar a troca de listagens 

e extractos em papel entre as duas entidades 

  

M060 – Tempo de serviço militar dos antigos combatentes ● 
Medida concretizada através da disponibilização de diversos formulários on-line no Site do 

MDN, através do qual os “Antigos Combatentes” podem solicitar a sua contagem de tempo de 

serviço militar consoante a sua situação. 

  

M061 – Informação de interesse no âmbito dos antigos combatentes ● 

http://www.cga.pt/
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MEDIDA ESTADO 

Medida concretizada através da disponibilização de acesso on-line no Site do MDN, através do 

qual os “Antigos Combatentes”, podem, mediante “login” e “password” a solicitar ao Depar-

tamento de Apoio aos Antigos Combatentes (DAAC), visualizar diverso tipo de informação do 

seu interesse, bem como consultar o seu registo de contagem de tempo. 

  

M062 - Portal IASFA ● 
Medida concretizada através da operacionalização do portal do IASFA em www.iasfa.pt. 

  

M063 – Consolidação legislativa em matéria de ADM ● 
Medida concretizada através das Portarias nºs 1393; 1394; 1395; 1396, de 25 de Outubro 

  

M064 – Modernização do IASFA ● 
Medida concretizada através da entrada em funcionamento na maioria dos Postos de Atendi-

mento ADM (1 na Armada; 57 no Exército; 2 na Força Aérea).  

 Em fase de instalação: 14 nos Centros de Apoio Social do IASFA.  

A totalidade dos Postos de Atendimento (previsão – 80) está em processo de conclusão, sendo 

progressivamente dotados de capacidades de acesso directo à conta-corrente e informação 

processual dos Beneficiários. 

  

M065 – Sistemas de comunicação no âmbito da ADM ● 
Medida concretizada por interligação dos postos de atendimento do sistema de gestão ADM, 

através da rede do Centro de Dados da Defesa/MDN. 

  

M066 – Apoio Social da Marinha ● 
Medida concretizada através da disponibilização do Call Center e divulgação das Ordens de 

Serviços Internas em www.marinha.pt  

  

M067 – Regime jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial ● 
Medida concretizada pelo DL 316/2007 de 19 de Setembro 

http://www.iasfa.pt/
http://www.marinha.pt/
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MEDIDA ESTADO 

  

M068 – Regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional  ● 
Medida não concretizada.  

  

M069 – SNIT/ Portal OT/U  ● 
Medida concretizada com a disponibilização do portal, do SNIT e da página da em 

www.territorioportugal.pt , www.snit.pt  e www.dgotdu.pt. 

  

M070 -  AIA Digital  ● 
Medida concretizada por via da plataforma digital (CIRCA) de intercâmbio de informação. 

Esta plataforma tem duas vertentes: 

 Uma dirigida e reservada às Comissões de Avaliação constituídas em cada processo e que 

permitirá ser uma base de trabalho e de troca de elementos durante o desenvolvimento 

do processo (será acessível apenas às entidades intervenientes na CA, via password); 

 Outra dirigida ao público em geral, onde será disponibilizada informação sobre o ponto 

de situação de cada processo em curso, bem como alguns elementos do mesmo (Resumo 

Não Técnico, Relatório Síntese do EIA, dados do projecto, DIA). 

  

M071 – e-Geo ● 
Medida concretizada e disponível em http://www.igeo.pt/Frameset-egeo.htm  

Ver também:  

http://www.igeo.pt/e-IGEO/orcamento_1.htm  

http://www.igeo.pt/e-IGEO/encomenda_1.htm  

http://www.igeo.pt/servicos/CDI/PagamentosOnline.htm 

  

M072 – Casamento, divórcio e separação nas conservatórias do registo civil ● 
Medida concretizada pelo D.L. n.º 324/2007, de 28 de Setembro. 

  

M073 – Processos de nascimento nas conservatórias do registo civil ● 

http://www.territorioportugal.pt/
http://www.snit.pt/
http://www.igeo.pt/Frameset-egeo.htm
http://www.igeo.pt/e-IGEO/orcamento_1.htm
http://www.igeo.pt/e-IGEO/encomenda_1.htm
http://www.igeo.pt/servicos/CDI/PagamentosOnline.htm
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MEDIDA ESTADO 

Medida concretizada com o Projecto “Nascer Cidadão” e Lei nº 29/2007, de 2 de Agosto sendo 

já possível fazer o registo do nascimento em 20 unidades de saúde. (hospitais e maternida-

des) logo após a ocorrência, sem necessidade de deslocações às conservatórias. 

A medida foi implementada em cooperação dos serviços do Ministério da Justiça, Saúde e 

Segurança Social e pressupõe a criação de postos de atendimento das conservatórias do regis-

to civil junto das maternidades, ligados à rede informática do Ministério da Justiça de modo 

a permitir o registo de nascimento na aplicação informática do registo civil. 

  

M074 – Balcão integrado “Sucessão e Herança” ● 
Medida concretizada pelo D.L. n.º 324/2007, de 28 de Setembro e disponível em: i) Ferreira 

do Alentejo; ii) Monção; iii) Oliveira do Bairro; iv) Oliveira do Hospital e v) Reguengos de 

Monsaraz. 

  

M075 – Simplificar as formalidades posteriores ao divórcio ● 
Medida concretizada pelo D.L. n.º 324/2007, de 28 de Setembro e disponível em: i) Ferreira 

do Alentejo; ii) Monção; iii) Oliveira do Bairro; iv) Oliveira do Hospital e v) Reguengos de 

Monsaraz. 

  

M076 – Simplificar as formalidades para a escolha de regimes de bens do casamento ● 
Medida concretizada pelo D.L. n.º 324/2007, de 28 de Setembro. 

  

M077 – Competências das conservatórias do registo civil ● 
Medida concretizada pelo D.L. n.º 324/2007, de 28 de Setembro. 

  

M078 – Melhorar o atendimento nas Conservatórias do Registo Civil ● 
Medida concretizada pelo D.L. n.º 324/2007, de 28 de Setembro. 

  

M079 – Horário de atendimento nos novos serviços de registo ● 
Medida concretizada com a disponibilização do novo modelo de atendimento denominado 

‘REGISTOS’, em Julho de 2007. 
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M080 - Queixas Electrónicas ● 
Medida concretizada através do desenvolvimento de um sistema comum de Queixa Electróni-

ca para a GNR, PSP e SEF que faculta a recepção por via electrónica, em 

http://queixaselectronicas.mai.gov.pt/, de queixas em relação a um elenco relevante de 

crimes. O sistema está disponível ao público desde o dia a 31 de Janeiro. 

Ver também: Portaria n.º 1593/2007, de 17 de Dezembro. 

  

M081 – Verão Seguro – Chave Directa ● 
Medida concretizada com a disponibilização durante o período Verão de acordo com a calen-

darização do projecto, no site da PSP, com o título “OPERAÇÃO FÉRIAS”, dos conselhos 

e instruções para os cidadãos e ainda de um formulário para ser preenchido e entregue na 

esquadra da residência. Foi assegurada a possibilidade de envio electrónico dos pedidos para 

central de distribuição, que as remeteu para as estruturas locais competentes. 

Foi adoptado pela GNR um processo similar. 

  

M082 – E-Policing: Perdidos & Achados on-line  ● 
Medida concretizada através da disponibilização em http://perdidoseachados.mai.gov.pt/ da 

informação sobre bens perdidos entregues à PSP e à GNR, permitindo o registo e disponibili-

zação imediata da informação sobre documentos e outros bens indicando o local onde podem 

ser levantados. O sistema será activado ao público a 31 de Janeiro. 

Ver também: Legislação: Portaria n.º 1513/2007, de 29 de Novembro. 

  

M083 – Via Verde para portadores de passaporte electrónico e de leitura óptica ● 

http://queixaselectronicas.mai.gov.pt/
http://perdidoseachados.mai.gov.pt/
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Medida concretizada com a eliminação do registo em papel do embarque/desembarque em 

todos os postos de fronteira e implementação do novo sistema de controlo automatizado da 

passagem de portadores de passaportes electrónicos (Reconhecimento Automático de Passa-

geiros Identificados Documentalmente - RAPID) nos Aeroportos Internacionais de Faro, Lisboa 

(T1 e T2) e Funchal. 

Foi ainda feita a instalação no Aeroporto do Funchal (Madeira). 

Ver ainda: http://rapid.sef.pt e despacho n.º 26 307/2007, de 26 de Outubro de 2007. 

  

M084 – Eliminação de duplicações no registo de vistos ● 
Medida concretizada através da sincronização das bases de dados do Serviço de Estrangeiros e 

Fronteiras e do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que elimina a necessidade de recolha de 

informação dos cidadãos portadores de visto emitido pelo MNE.   

  

M085 – Sistema Nacional de Recenseamento e Cadastro de Bombeiros  ● 
 

  

M086 – Sistema de Informação e Gestão de Armas e Explosivos  ● 
Medida não concretizada. O sistema que permite o tratamento da informação relativa ao 

licenciamento de armas e explosivos, com interacção entre os serviços competentes da PSP e 

a INCM para emissão securizada e automática de documentos, encontra-se em fase de testes. 

Foi publicada a Portaria nº 884/2007, de 10 de Agosto, que delineia o sistema e confia à INCM 

o exclusivo de personalização e emissão de documentos referentes a armas e explosivos.  

A activação deste sistema prevê-se para o mês de Fevereiro de 2008. 

  

M087 – Requerimentos no âmbito da Lei das Armas ● 
Medida concretizada através da disponibilização no site www.psp.pt de um conjunto de 

documentos e demais informação relativa à lei das armas e legislação regulamentar. 

Ver também: http://armas.mai-gov.info/ 

http://www.psp.pt/
http://armas.mai-gov.info/
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M088 -  Explosivos (quadro legal)  ● 
Medida concretizada com a conclusão das medidas previstas para 2007, designadamente 

quanto à exigência de renovação de licenças anuais para produtos não consumidos. As medi-

das concretizadas não careciam da emissão de legislação específica, mas de novas orienta-

ções/instruções emitidas pelos serviços competentes, o que foi feito através do despacho n.º 

23 935/2007, de 10 de Outubro. 

  

M089 – Posicionamento geográfico em território nacional ● 
Medida concretizada com o objectivo ultrapassado em mais 3 estações de referência, que 

permitirão obter coordenadas em tempo real, com uma precisão elevada (< 10cm), em qual-

quer ponto do território nacional. 

  

M090 - Casa Pronta – Compra e venda de casa mais fácil, em balcão único ● 
Medida concretizada pelo D.L. nº 263-A/2007, de 23 de Julho. A funcionar nas conservatórias 

de registo predial de 5 municípios: Almeirim, Águeda, Braga, Leiria e Mirandela. 

Ver ainda site oficial: www.casapronta.mj.pt 

  

M091 – Ficha Técnica da Habitação  ● 
Medida não concretizada. 

  

M092 – Registo predial e actos notariais conexos  ● 
Medida parcialmente concretizada com o projecto de Decreto-Lei que adopta medidas de 

simplificação do registo predial e da formalização dos actos relativos a bens imóveis, aprova-

do na generalidade no Conselho de Ministros de 27 de Dezembro de 2007.  

  

M093 – Melhorar o atendimento nas Conservatórias do Registo Predial  ● 

http://www.casapronta.mj.pt/
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Medida parcialmente concretizada com o projecto de Decreto-Lei que adopta medidas de 

simplificação do registo predial e da formalização dos actos relativos a bens imóveis, aprova-

do na generalidade no Conselho de Ministros de 27 de Dezembro de 2007.  

  

M094 – Matrizes prediais rústicas ● 
Medida concretizada através da informatização de mais de 72% cerca dos cerca de 11,6 

milhões de prédios rústicos existentes, o que significa ter ultrapassado o objectivo inicial de 

informatização de 50% deste universo. Em 2008 este processo ficará integralmente concluído. 

São disponibilizados, em www.e-financas.gov.pt, um conjunto de serviços relacionados com 

a informação predial rústica, obviando a necessidade de deslocação aos serviços de Finanças, 

designadamente:  

 Consulta de artigos matriciais pelos respectivos titulares; Emissão e actualização de 

cadernetas prediais;  

 Consulta de artigos matriciais por entidades públicas;  

 Apresentação da declaração modelo 1 do imposto municipal sobre as transmissões onero-

sas de imóveis (IMT);  

 Liquidação do IMT, através da Internet, nas transmissões de prédios rústicos.  

Em Dezembro ficou disponível na Internet, uma nova funcionalidade que permite aos contri-

buintes consultar e obter, de forma gratuita, cadernetas prediais dos prédios rústicos e as 

respectivas certidões de teor matricial que se traduz numa redução de custos de contexto 

para as câmaras municipais, notários, conservatórias e, eventualmente, outras entidades 

públicas. 

  

M095 – Cadastro geométrico ● 
Medida concretizada através do desenvolvimento da aplicação e do rastreio e geo-

referenciação de 20.684 secções cadastrais consultáveis em: 

http://www.igeo.pt/servicos/cic/cad_seccoes.htm  

  

M096 – Compra, venda e registo de automóvel on-line ● 
Medida concretizada através da Portaria nº1050-A/2007, de 31 de Agosto e disponível em 

www.automovelonline.mj.pt. 

  

http://www.e-financas.gov.pt/
http://www.igeo.pt/servicos/cic/cad_seccoes.htm
http://www.automovelonline.mj.pt/
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M097 – Penhora de automóvel on-line  ● 
Medida concretizada com a entrada em funcionamento piloto da plataforma informática que 

permite a penhora de veículos pela Internet promovida por solicitadores de execução. 

  

M098 - Reversão dos bens expropriados ● 
Medida parcialmente concretizada com a aprovação na generalidade do diploma, em Conselho 

de Ministros de 7 de Fevereiro. 

  

M099 – Declaração de utilidade pública para efeitos de expropriação on-line  ● 
Medida concretizada pelo despacho do Secretário de Estado Adjunto e da Administração 

Local, de 30 de Janeiro, que determina que a DGAL deve criar no âmbito da sua plataforma 

informática, a possibilidade de remessa por via electrónica dos pedidos de declaração de uti-

lidade pública das expropriações apresentados pelas autarquias locais, bem como dos reque-

rimentos de reversão apresentados pelos expropriados por autarquias locais.  

  

M100 – Sistema de localização de cidadãos portugueses em território estrangeiro  ● 
Medida concretizada através do novo sistema que se encontra em produção. Este sistema con-

templa os dados relativos aos cidadãos portugueses residentes no estrangeiro, o que permite 

identificar o número de nacionais residentes fora do país e o local/área onde se encontram. 

  

M101 – Obrigações fiscais de não residentes ● 
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Medida concretizada através da redução do número de formulários existentes (de 12 para 4) 

para a aplicação das convenções sobre eliminação da dupla tributação, da possibilidade de 

pedir a certificação de residência on-line e a sua emissão automática e ainda a possibilidade 

de alteração de representante legal via Internet, permitindo aos contribuintes não residentes 

nomear ou alterar por esta via, os representantes que possuam no território nacional. 

A componente de simplificação dos formulários sofreu uma reformulação no sentido da sua 

maior simplificação, sendo os formulários reduzidos a quatro (em vez dos 6 inicialmente pre-

vistos). Os novos formulários entrarão em vigor em 1 de Janeiro de 2008.  

Os serviços são disponibilizados no Sitio das Declarações Electrónicas: www.e-financas.gov.pt 

  

M102 – Emissão de autorização de residência  ● 
Medida concretizada com a activação do novo sistema, de acordo com a nova Lei e respectiva 

regulamentação, para a emissão de autorizações de residência de forma automatizada atra-

vés de workflow. Este sistema será apresentado no novo posto SEF na estação da CP Rebolei-

ra, a inaugurar em Fevereiro, bem como nos serviços de Lisboa e Setúbal. O alargamento a 

todo o país será feito no calendário previsto. 

Ver também:  

 Lei 23/2007, de 4 de Julho 

 Decreto Regulamentar n.º 84/2007, de 5 de Novembro 

 Portaria n.º 727/2007, de 6 de Setembro 

 Decreto-Lei n.º 368/2007, de 5 de Novembro 

 Portaria 1079/2007, de 10 de Dezembro 

 Portaria 1563/2007, de 11 de Dezembro 

 Portaria 7/2008, de 3 de Janeiro (do MNE) 
  

M103 – Informação sobre oportunidades de emprego para cidadãos estrangeiros  ● 
Medida não concretizada. Foi preparado o sistema de informação NET Emprego imigrante. A 

sua disponibilização pública aguarda publicação da Resolução de Conselho de Ministros que 

define o contingente de oportunidades de emprego. 

  

M104 – Sítio Internet do SEF ● 

http://www.e-financas.gov.pt/
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Medida concretizada através da disponibilização da informação em http://www.sef.pt/. 

Neste que está também alojado o sistema electrónico para inscrição on-line por parte das 

associações e interessados no âmbito das autorizações de residência concedidas a título 

excepcional ao abrigo dos artigos 88.º e 89.º da lei de estrangeiros. 

  

M105 – Atendimento descentralizado ao imigrante ● 
Medida concretizada através da adopção de medidas que permitem o atendimento descentra-

lizado dos imigrantes, nomeadamente: 

 Abertura do atendimento no posto de atendimento das Portas de Benfica; 

 Abertura do primeiro posto numa estação de caminho de ferro (Reboleira), concluído, 

com inauguração em Fevereiro.  

 Criação de webservice de recepção de manifestações de interesse ao abrigo dos artigos 

88.º e 89.º da lei de estrangeiros e apartado postal para o mesmo efeito, que já acolhe-

ram mais de 26 mil pedidos, em fase de tratamento http://sapa.sef.pt/  

 Reforço, em colaboração com o SEF e com as Associações de imigrantes, do atendimento 

descentralizado, com funcionamento em rede e apoio ao envio para o SEF dos processos, 

no âmbito da aplicação da nova lei dos estrangeiros, usando os serviços electrónicos ou a 

via postal.  
  

M106 -  Renovação de autorizações de residência ● 

http://www.sef.pt/
http://sapa.sef.pt/
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Medida concretizada com a publicação da Lei dos Estrangeiros e respectiva regulamentação e 

com a simplificação e automatização do processo, nomeadamente através da criação do web-

service de renovação de autorizações de residência disponível em 

www.sef.pt/portal/v10/PT/aspx/marcacao/marcacao.aspx?lingua=PT. 

O sistema desenvolvido permite a renovação de mais de 90.000 autorizações de residência em 

menos tempo, bem como a alteração de novos títulos de acordo com a nova lei. (p.e. autori-

zações de permanência, passaram a autorizações de residência).  

Ver também:  

 Lei 23/2007, de 4 de Julho 

 Decreto Regulamentar n.º 84/2007, de 5 de Novembro 

 Portaria n.º 727/2007, de 6 de Setembro 

 Decreto-Lei n.º 368/2007, de 5 de Novembro 

 Portaria 1079/2007, de 10 de Dezembro 

 Portaria 1563/2007, de 11 de Dezembro 

 Portaria 7/2008, de 3 de Janeiro (do MNE) 
  

M107 – Medidas cautelares  ● 
Medida não concretizada. A informatização das decisões judiciais de suporte às medidas cau-

telares não foi concluída mas existe entendimento com o Ministério da Justiça sobre a coor-

denação, que lhe caberá, com o apoio do Ministério da Administração Interna. Foram realiza-

das reuniões com esse objectivo. 

  

M108 – Passes e módulos de títulos ● 
Medida concretizada com o início das vendas desmaterializadas de assinaturas e passes com-

binados. 

Início das vendas de bilhetes simples e pré-comprados e suporte sem contacto - 01Janeiro 

2008 

  

M109 – Sistema Intermodal ANDANTE  ● 
Medida não concretizada. 

http://www.sef.pt/portal/v10/PT/aspx/marcacao/marcacao.aspx?lingua=PT
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M110 – Profissional de condução informado ● 
Medida concretizada através da disponibilização no site da ex-DGV - www.dgv.pt - dos Guias 

de procedimento relativos à actividade dos profissionais de condução. 

  

M111 – Condutor e profissional avisado  ● 
Medida parcialmente concretizada através da criação de um sistema de alertas via CTT aos 

profissionais do sector que os avisa da necessidade de renovarem as suas credenciais e licen-

ças .No que se refere aos condutores a implementação da medida só será possível a partir de 

Março de 2008. 

  

M112 – Profissional da Inspecção avisado  ● 
Medida parcialmente concretizada através da criação de um sistema de alertas via CTT aos 

profissionais do sector que os avisa da necessidade de renovarem as suas credenciais e licen-

ças .No que se refere aos condutores a implementação da medida só será possível a partir de 

Março de 2008. 

  

M113 – Emissão de licenças e credenciais ● 
Medida parcialmente concretizada com a disponibilização on-line dos formulários para preen-

chimento, estando ainda por concretizar a desmaterialização do processo. 

  

M114 – Desmaterialização do processo de emissão de licença ● 
Medida concretizada pelo envio, através da INCM, das credenciais dos inspectores de viação 

que as produz em sistema informático. 

  

M115 – Simplificação de procedimentos obrigatórios para o cidadão  ● 
Medida não concretizada. Encontra-se em curso o desenvolvimento do Sistema de Informação 

do Condutor e de Emissão de Títulos de Condução e do respectivo portal que darão resposta 

aos objectivos da medida, cuja disponibilização está prevista para o início do mês de Março. 

  

http://www.dgv.pt/
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M116 - Acompanhamento processual via electrónica/CITV ● 
Medida parcialmente concretizada através de ligação informática das bases de dados de veí-

culos da ex- Direcção Geral de Viação às Associações do Sector - Aneia e Ancia, que, por sua 

vez, disponibilizam a informação aos centros da inspecção técnica de veículos de diversas 

formas (Fax , email,  circuitos informáticos) 

  

M117 – Eliminação de certidões para serviços públicos  ● 
Medida concretizada com a dispensa de apresentação de certidões em inúmeros actos, desig-

nadamente, no Registo Predial, Registo Comercial, Registo Civil, Registo Automóvel, Requisi-

ção do Cartão de Cidadão, entre outros. 

Estima-se a eliminação de mais de 20 certidões. 

  

M118 - Balcão “Perdi a carteira” ● 
Medida concretizada com os projectos-piloto nas Lojas do Cidadão das Laranjeiras e de Odive-

las. 

  

M119 – Dispensa de apresentação de certidões à ADSE ● 
Medida concretizada através da possibilidade de os prestadores privados e também os dos SNS 

autorizarem a ADSE para consultar e verificar, via internet, a sua situação relativamente a 

eventuais dívidas perante a Administração Fiscal e Segurança Social, através de motores de 

pesquisa desenvolvidos por estes. 

O prestador deixou de ser obrigado a requerer e apresentar certidões de regularidade fiscal e 

contributiva e a remetê-la à ADSE, eliminando, assim, a tramitação de declarações cuja vali-

dade temporária obrigava à entrega periódica e exigia uma logística própria para o efeito. 

  

M120 – Criação de uma base de dados de organismos  ● 
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MEDIDA ESTADO 

Medida concretizada através do desenvolvimento do SIOE – Sistema de Informação de Organi-

zação do Estado, contendo a caracterização de cada entidade da Administração Pública, 

incluindo a Administração directa e indirecta, entidades públicas empresariais, serviços de 

apoio a órgãos de Soberania e Independentes, Administração Regional e Administração Autár-

quica.  

A informação é disponibilizada em www.portaldocidadao.pt e pode ser obtida, via webservi-

ces, para utilização por outros sistemas de informação da Administração Pública. 

  

M121 – Infra-Estrutura Nacional de Informação Geográfica ● 
Medida concretizada, sendo possível aceder ao novo portal do SNIG no seu endereço habitual 
http:/ /snig.igeo.pt  

  

M122 – Geo-referenciação  ● 
Medida concretizada através da prestação de informação dos serviços públicos a georeferen-

ciar à empresa vocacionada para as TI e para a área da mobilidade. Informação a ser disponi-

bilizada aos cidadãos a partir de Fevereiro nos sistemas de navegação GPS/PDA Phones. 

  

M123 – Controlo metrológico ● 
Medida concretizada com a publicação das Portarias relativas à simplificação da regulamen-

tação do controlo metrológico: Portaria n.ºs: 1540/2007, 1541/2007, 1542/2007, 1543/2007, 

1544/2007, de 6 de Dezembro; Portaria n.º 1548/2007, de 7 de Dezembro; Portaria n.º 1556, 

de 10 de Dezembro (1ª série). 

  

M124 – CDU electrónica ● 
Medida concretizada com o acesso, via internet, à versão electrónica da Classificação Decimal 

Universal (CDU). 

  

M125 – Serviços do Ministério da Justiça  ● 

http://www.portaldocidadao.pt/
http://snig.igeo.pt/
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MEDIDA ESTADO 

Medida concretizada com o projecto-piloto de gestão documental do novo modelo de atendi-

mento dos serviços de registo (‘REGISTOS’) que servirá de experiência para o alargamento 

deste projecto a outros serviços do Ministério da Justiça. 

  

M126 – Processos de gestão orçamental ● 
Medida concretizada com a implementação da desmaterialização consagrada nas Circulares 

n.º 1330 e n.º 1335, designadamente em matéria de PLC e de informação orçamental - des-

materialização de parte do processo de gestão orçamental, com recurso à troca de informa-

ção por via electrónica, eliminando o envio de cópias em papel.  

Ainda por implementar os mecanismos que permitam assegurar a autenticidade das assinatu-

ras electrónicas, de forma a implementar a desmaterialização de outra informação. 

  

M127 – SIAudit ● 
Medida concretizada com a implementação de um sistema comum, acessível através da Inter-

net, a todos os membros do Sistema de Controlo Interno da Administração Financeira do 

Estado (SCI). Este sistema permitiu reduzir a troca de documentos em papel entre numerosos 

intervenientes, além de melhorar a qualidade e disponibilidade dos dados relativos aos resul-

tados das auditorias, traduzindo-se já na efectivação de 234 acções de auditoria.  

  

M128 – Simplificação de processos – Marinha ● 
Medida concretizada através da actualização das páginas da Internet da Marinha relativas aos 

vários concursos para recrutamento ao regime de contrato e disponibilizados os requerimen-

tos necessários para a candidatura, em PDF, com possibilidade de preenchimento dinamica-

mente. 

  

M129 – Relatórios das inspecções e inquéritos ● 
Medida concretizada com a disponibilização, a partir de Agosto, dos relatórios das acções ins-

pectivas em www.igat.pt. 

Ver ainda: Despacho do Secretário de Estado Adjunto e da Administração Local nº 

18845/2007, de 23.07.2007 

  

http://www.igat.pt/
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M130 – Indicadores da administração local ● 
Medida concretizada através da disponibilização, no site da Direcção-Geral das Autarquias 

Locais de diversos indicadores da administração local (estatísticas, etc.) no sítio da Internet 

da Direcção-Geral das Autarquias Locais 

Ver ainda: Despacho do Secretário de Estado Adjunto e da Administração Local nº 1597/2008, 

de 12.12.2007, 

  

M131 – Regulamentos municipais  ● 
Medida não concretizada 

  

M132 – Actas dos órgãos municipais  ● 
Medida não concretizada 

  

M133 – Bolsa municipal de procedimentos concursais  ● 
Medida não concretizada. 

  

M134 – Formulários e impressos das Finanças na Internet ● 
Medida concretizada através da disponibilização na Internet de todos os formulá-

rios/impressos que actualmente são vendidos nos serviços de finanças. 

Foram intencionalmente excluídos do âmbito desta medida os impressos que já existem em 

formato electrónico e cuja entrega pela Internet é possível e deve ser incentivada, face a 

outras vantagens que lhe estão associadas (por ex.º, o pré-preenchimento e o sistema de 

alertas). Foram ainda excluídos impressos que vão ser descontinuados a muito curto prazo. 

  

M135 – Posto público on-line nos Serviços de Finanças ● 
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MEDIDA ESTADO 

Medida concretizada através do projecto-piloto de disponibilização nos serviços de finanças 

de postos de Internet com assistência aos contribuintes.  

Trata-se de uma forma de promoção activa da adesão às Declarações Electrónicas de segmen-

tos de cidadãos “menos propensos” ao uso regular de tecnologias da informação ou de obviar 

a situações de info-exclusão, por restrições de acessibilidade ou inibição ao uso por percep-

ção de complexidade.  

  

M136 – Tesourarias da Segurança Social ● 
Medida concretizada através da instalação a 14 de Dezembro de 41 TPA’S. A 1 de Fevereiro 

encontravam-se instalados 136 equipamentos.  

  

M137 – Pagamento de prestações à Segurança Social  ● 
Medida concretizada através da emissão de documentos para pagamento de dívida à Seguran-

ça Social através do Multibanco. Para 2008 está previsto o alargamento deste serviço, possibi-

litando o pagamento das contribuições dos Trabalhadores Independentes, Domésticas e Segu-

ro Social Voluntário através do Sistema de Débitos Directos. 

  

M138 – Pagamentos de AIA e LA  ● 
Medida parcialmente concretizada uma vez que apenas para os procedimentos de Avaliação 

de Impacte Ambiental (AIA ) é possível efectuar pagamento por home banking e Multibanco.  

  

M139 – Incentivo ao abate de veículos em fim de vida ● 
Medida concretizada pelo D.L. nº 33/2007 de 15 de Fevereiro, cujos resultados são evidencia-

dos pelo aumento do número de veículos entregues: de 6205 em 2006 para 15826 em 2007. 

  

M140 – Pagamento por Multibanco das "Guias de Receita do Estado"  ● 
Medida não concretizada por se encontrar dependente da entrada em produção do RIGORE 

que, embora esteja em desenvolvimento, ainda não permite efectuar pagamentos por Multi-

banco das guias de receitas do Estado. 
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M141 – Pagamentos e compras no homebanking da DGT ● 
Medida concretizada através da celebração de protocolos entre o Instituto de Gestão de Cré-

dito Público (IGCP) e a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) e entre o IGCP e 

o Banco Espírito Santo (BES) para a disponibilização de 1000 terminais ponto de venda (POS). 

Foram já disponibilizados 500 POS, que estão a ser utilizados desde o início do corrente ano 

pelos agentes da autoridade.  

  

M142 – Transferências bancárias ● 
Medida concretizada com um acréscimo das transferências recebidas, das transferências emi-

tidas e do número de operações Multibanco recebidas entre 13,5 e 29% de 2006 para 2007. 

  

M143 – Desincentivar o uso do cheque como meio de pagamento ● 
Medida não concretizada. 

  

M144 – Sistema de Débitos Directos do Tesouro  ● 
Medida não concretizada. Foi finalizado do Concurso Público Internacional e com a subse-

quente adjudicação do desenvolvimento aplicacional do novo sistema. Este desenvolvimento, 

implementação e divulgação da nova aplicação ocorrerá no corrente ano. 

  

M145 - Procedimento legislativo electrónico ● 
Medida concretizada através da implementação da aplicação de suporte à REDELEX – Rede do 

Procedimento Legislativo Electrónico. Esta medida, que agrega os órgãos de soberania (Presi-

dente da República, Assembleia da República, Governo e Tribunal Constitucional) na desma-

terialização de procedimentos, vai permitir reduzir os custos associados à circulação de 

diplomas em suporte de papel, tornará mais céleres as comunicações complementares no 

âmbito do procedimento legislativo e vai reforçar a segurança dos documentos oficiais que 

circulam entre os órgãos de soberania envolvidos. 

  

M146 – Transmissão electrónica de actos para publicação ● 
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MEDIDA ESTADO 

Medida concretizada com a obrigatoriedade de início do envio de actos para publicação em 
Diário da República por via electrónica, o que significou a integral desmaterialização de 
pedidos de publicação. 

  

M147 - Recenseamento eleitoral automático  ● 
Medida não concretizada. A proposta de lei será apresentada no 1º semestre de 2008, de 

forma a assegurar a substituição do cartão de eleitor e respectivo nº de eleitor pelo nº de 

identificação civil e respectivo cartão (Bilhete de Identidade em vigor ou Cartão de Cidadão). 

A inscrição automática no recenseamento eleitoral dos cidadãos que completam 18 anos será 

feita a partir de comunicação dos serviços de identificação civil. A alteração automática da 

freguesia de recenseamento ocorrerá em caso de alteração de morada declarada ao sistema 

de informação do Cartão de Cidadão. Medida dependente da difusão do Cartão de Cidadão. 

  

M148 - Recenseamento Militar ● 
Medida concretizada com a aprovação, em Conselho de Ministros de 31/10, da proposta de Lei 

que procede à primeira alteração à Lei do Serviço Militar aprovada pela Lei n.º 174/99, de 

21/09 

  

M149 – Integração de sistemas informáticos de gestão no MFAP  ● 
Medida concretizada. 

Corre junto das Direcções Gerais, que fazem parte do projecto inicial, a informação da dispo-

nibilidade do sistema e das pequenas alterações introduzidas, uma vez que a formação já foi 

efectuada. 

  

M150 – Registo centralizado de licenças e autorizações prévias  ● 
Medida concretizada e disponível em www.portaldocidadao.pt e www.portaldaempresa.pt  

  

M151 – Simplificação dos licenciamentos dos empreendimentos turísticos ● 
Medida concretizada através da aprovação do diploma em Conselho de Ministros de 

27.12.2007 

http://www.portaldocidadao.pt/
http://www.portaldaempresa.pt/
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MEDIDA ESTADO 

  

M152 – Simplificação dos licenciamentos da actividade industrial  ● 
Medida parcialmente concretizada através da aprovação na generalidade do diploma, em 

Conselho de Ministros de 7 de Fevereiro. 

  

M153 – Simplificação dos licenciamentos da actividade comercial  ● 
Medida cancelada. 

  

M154 – Simplificação do licenciamento de construção e utilização de edifícios ou 

fracções 
● 

Medida concretizada com a publicação da Lei nº 60/2007, de 4 de Setembro, a qual entrará 

em vigor em Março de 2008. 

  

M155 – “Energias renováveis na hora” ● 
Medida concretizada com a publicação do DL 363/2007, de 2 de Novembro. Encontra-se agen-

dado para o dia 27 de Fevereiro o arranque operacional do Sistema de Registo de Microprodu-

ção, com site e ferramenta disponível. 

  

M156 – Licenciamento radioeléctrico  ● 
Medida concretizada através de aplicação extranet do sistema informático da ANACOM, que, 

por via de certificação digital, permite o acesso aos operadores; Os operadores introduzem os 

dados do pedido de licenciamento e a ANACOM tem conhecimento dos pedidos através de um 

sistema de alerta, acendendo posteriormente à aplicação e processando os pedidos por via 

electrónica.   

  

M157 – Revisão do regime de instalação e funcionamento dos estabelecimentos de 

restauração e bebidas 
● 

Medida concretizada através do D.L. nº 234/2007, de 19 de Junho e da Portaria nº 573/2007, 

de 17 de Julho. 
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MEDIDA ESTADO 

M158 – Instalação e funcionamento dos empreendimentos de turismo no espaço 

rural 
● 

Medida concretizada através da inclusão do turismo no espaço rural no âmbito do diploma de 

simplificação dos empreendimentos turísticos, aprovado em Conselho de Ministros de 

27.12.2007, passando a existir um único diploma legal a regular todas as tipologias de em-

preendimentos.  

  

M159 – Licença Ambiental – simplificação de procedimentos  ● 
Medida não concretizada. Medida associada à simplificação do licenciamento industrial, a 

implementar em 2008 no âmbito da revisão da legislação do IPPC - Integrated Pollution Pre-

vention and Control: Directiva comunitária n.º 96/61/CE. 

  

M160 – Registo de títulos de periódicos  ● 
Medida concretizada através da elaboração de decreto regulamentar aprovado no Conselho 

de Ministros de 20 de Dezembro de 2007. Neste momento aguarda-se a respectiva publicação 

no Diário da República. 

  

M161 – Instrução de processos de licenciamento  ● 
Medida cancelada em virtude da alteração do modelo de funcionamento dos CFE, resultante 

do PRACE.  

  

M162 – Licença de distribuição e venda de produtos fitofarmacêuticos ● 
Medida concretizada através da disponibilização em www.draplvt.min-agricultura.pt da 

informação pela via digital, relativa aos formulários, para requerer autorização para o exer-

cício da actividade de distribuição e venda de produtos fitofarmacêuticos, juntamente com 

memorando explicativo de procedimentos e prazos.  

  

M163 – Desmaterialização do licenciamento de produtores e fornecedores de Mate-

riais de Propagação Vegetativa  
● 

http://www.draplvt.min-agricultura.pt/
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MEDIDA ESTADO 

Medida não concretizada. O processo para a desmaterialização prevista está dependente da 

integração, já iniciada, da ferramenta Gestor de Processos do site da ex- Direcção-Geral de 

Protecção das Culturas (DGPC) no site da Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento 

Rural (DGADR). 

Contudo, o trabalho já executado (construção do processo, para posterior disponibilização on 

line) envolve também a sua reestruturação, uma vez que os agentes internos intervenientes 

nesse processo não são os mesmos da ex-DGPC, no contexto da actual Direcção-Geral. A adap-

tação do processo aos novos circuitos está ainda em desenvolvimento, findo o qual se seguirá 

a fase de desmaterialização para conclusão da Medida, que se prevê para 2008.  

  

M164 – Simplificação do registo de actividade e licenciamento das explorações 

pecuárias  
● 

Medida não concretizada. Os estudos e propostas legislativas relativos a esta medida foram 

concluídos, depois de se proceder à articulação com a medida Simplex 152 sobre o licencia-

mento industrial, criando conceitos e procedimentos compatíveis, tendo em consideração que 

o licenciamento industrial foi utilizado como modelo. As propostas de alteração legislativa 

aguardam decisão política 

  

M165 – Licenciamento para valorização agrícola de lamas ● 
Medida concretizada com a disponibilização em www.drapn.min-agricultura.pt do formulário 

electrónico uniformizado para pedido de licenciamento para valorização agrícola de lamas. 

  

M166 – Licenças na zona de protecção à estrada ● 
Medida concretizada com a entrada em funcionamento da nova aplicação informática. 

  

M167 – Autorizações e pareceres na zona de protecção à estrada ● 
Medida concretizada com a entrada em funcionamento da nova aplicação informática. Foi 

retirado da medida o objectivo de alteração do Estatuto das Estradas Nacionais, a definir 

pelo Governo. 

  

M168 – Licenciamento – entrega de pareceres pelos promotores ● 

http://www.drapn.min-agricultura.pt/
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Medida concretizada através da publicação do Decreto-Lei nº 288/2007, de 17 de Agosto, que 

permitem aos requerentes de licenciamento a possibilidade de instruírem os pedidos com os 

pareceres legalmente obrigatórios, substituindo-se assim, por antecipação, à promoção dos 

mesmos pelas entidades licenciadoras. 

  

M169 – Desmaterialização de formulários junto dos Governos Civis ● 
Medida concretizada com a disponibilização no micro-site http://formularios-

governoscivis.mai-gov.info/ dos formulários electrónicos, harmonizados e simplificados, que 

são posteriormente encaminhados directamente para o Governo Civil competente. 

  

M170 – Fiscalização de leilões  ● 
Medida cancelada em resultado da transferência de competências dos governadores civis para 

os municípios, operada pelo Decreto-Lei n.º 264/2002, de 25 de Novembro, que confere aos 

últimos o poder fiscalizador. 

O Ministério da Administração Interna realizará diligências de alerta sensibilizando os muni-

cípios que ainda não emitiram regulamentos de fiscalização a concluírem esse processo no 

decurso de 2008.  

  

M171 – Florestações na Reserva Agrícola Nacional  ● 
Medida não concretizada. 

  

M172 – Projecto iDigital  ● 

http://formularios-governoscivis.mai-gov.info/
http://formularios-governoscivis.mai-gov.info/
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Medida concretizada com a conclusão das 3 medidas previstas para 2007: 

 Portal iDigital – canal utilizado para suportar as candidaturas online nas diversas campa-
nhas ao longo do ano de 2007, bem como para disponibilização de informação aos agri-
cultores e cidadãos em geral; 

 Plataforma elearning – Concluída em Dezembro de 2007, tendo início, o primeiro curso 
suportado nesta plataforma, na 1ª semana de 2008. 

 Desmaterialização do dossier de candidaturas (certificação dos proponentes) - O desen-
volvimento informático e de processos de desmaterialização do dossier de candidaturas 
está concluído, tendo algumas das suas componentes já sido utilizadas durante as cam-
panhas de 2007. O próxima etapa passa pela utilização do Cartão de Cidadão como ele-
mento de certificação electrónica qualificada do proponente (candidato), o que está 
dependente da celebração de um protocolo ente o IFAP, o IRN, a AMA e o ITIJ que se 
prevê assinado em Janeiro de 2008. Este protocolo permitirá a utilização da certificação 
electrónica qualificada já no próximo processo de candidaturas ao Pedido Único, em 
Fevereiro de 2008. 

  

M173 - Declarações de produção e previsão de produção de materiais vegetais de 

propagação vegetativa 
● 

Medida concretizada através da disponibilização para download, em www.draplvt.min-

agricultura.pt, da informação referente às declarações de produção e previsão de produção, 

relativas aos produtores de materiais vegetais de propagação vegetativa, licenciados nas 

actividades hortícola, ornamental, frutícola, vitícola, morangueiro e citrinos. Depois de 

preenchidas as declarações de produção e previsão de produção, poderão ser enviadas à 

DRAPLVT, através de correio electrónico para dfc@draplvt.min-agricultura.pt, pois, devida-

mente identificadas, ficam isentas de assinatura. 

  

M174 - Pedido de autorização do arranque do olival ● 
Medida concretizada através da disponibilização, em www.draplvt.min-agricultura.pt, dos 

formulários para requerer autorização do arranque de olival e memorando explicativo de 

procedimentos e documentação necessária  

  

M175 - Fileira vitivinícola on-line ● 

http://www.draplvt.min-agricultura.pt/
http://www.draplvt.min-agricultura.pt/
mailto:dfc@draplvt.min-agricultura.pt
http://www.draplvt.min-agricultura.pt/
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Medida concretizada através da desmaterialização de todos os processos propostos. Alguns 

destes processos são de imediato disponibilizados para uso corrente no sitio do IVV 

www.ivv.min-agricultura.pt; outros carecem de uma prévia inscrição e qualificação de utili-

zador.  

  

M176 – Desmaterialização dos Certificados de Procedência de vinho do Douro ● 
Medida concretizada com divulgação no site www.ivdp.pt  

Ver ainda: Circular IVDP nº6/2007 

  

M177 – Transacções on-line entre operadores de vinho do Porto e/ou Douro ● 
Concluída através da disponibilização no sítio www.ivdp.pt, em área restrita aos operadores 

do sector do vinho do Douro e Porto, da Declaração de Transferência (compra/venda) de 

vinhos aptos às Denominações de Origem Porto e Douro e à Indicação Geográfica Duriense  

Ver ainda: http://www.ivdp.pt/destaque.asp?cod=134 

  

M178 – Movimentos nas contas correntes de vinhos do IVDP ● 
Medida concretizada com divulgação ao sector via circular e site www.ivdp.pt 

  

M179 – Consolidação legislativa em matéria de “denominações de origem Porto e 

Douro”  
● 

Medida cancelada. Aguarda-se publicação da nova Organização Comum do Mercado (OCM) dos 

Vinhos 

  

M180 – Portal de serviços Turismo ● 
Medida concretizada com a disponibilização do novo portal de serviços do turismo em 

www.turismodeportugal.pt, encontrando-se em fase final de construção uma Extranet desti-

nada a serviços, comunicação reservada e colaboração online 

  

M181 – Enquadramento de projectos empresariais nos sistemas de apoio ao turismo  ● 

http://www.ivv.min-agricultura.pt/
http://www.ivdp.pt/
http://www.ivdp.pt/pagina.asp?codPag=57
http://www.ivdp.pt/destaque.asp?cod=134
http://www.ivdp.pt/
http://www.turismodeportugal.pt/
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Medida concretizada através da disponibilização do simulador de candidatura e de cálculo de 

apoio para os sistemas de financiamento actualmente em vigor (PIT- Programa de Intervenção 

do Turismo e Crédito ao Investimento no Turismo e Protocolos Bancários). Este acesso está, 

até 20 de Fevereiro, reservado e disponível apenas através da extranet. A partir dessa data 

será disponibilizado on-line no portal do Turismo de Portugal. 

  

M182 - Interacção do Turismo de Portugal com as empresas ● 
Medida concretizada para os programas de apoio actualmente em vigor (PIT e Crédito ao 

Investimento no Turismo), em que a interacção dos promotores é efectuada electronicamente 

ao longo de praticamente todo o processo de apoio ao investimento (candidatura, análise, 

acompanhamento, execução e encerramento). Esta capacidade deverá ser rapidamente repli-

cada para novos programas de apoio e o seu âmbito vai ser alargado através da implementa-

ção sucessiva de formulários electrónicos para todas as áreas de negócio do Turismo de Por-

tugal, I.P. via extranet 

  

M183 – Assinatura digital em documentos electrónicos  ● 
Medida concretizada através da implementação do novo sistema de gestão documental e 

workflow do Turismo de Portugal, I.P. que permite a utilização da assinatura digital para uti-

lizadores generalistas e assinatura digital qualificada para utilizadores com capacidade de 

despacho, de forma a permitir a progressiva desmaterialização da documentação utilizada 

dentro da organização 

  

M184 – Conta corrente” das empresas  ● 
Medida concretizada com a disponibilização da conta-corrente das empresas em 

www.turismodeportugal.pt, permitindo o acesso à ficha de dados da empresa, à “conta cor-

rente” dos seus processos activos e ao seguimento da evolução dos processos de apoio ao 

investimento em curso dentro do Instituto. 

  

M185 – Reclamações no sector do Turismo ● 
Medida concretizada através da disponibilização do sistema revisto e integrado de recolha e 

tratamento de reclamações no novo portal de serviços do turismo: 

www.turismodeportugal.pt. 

http://www.turismodeportugal.pt/
http://www.turismodeportugal.pt/
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MEDIDA ESTADO 

  

M186 – Boletins de alojamento  ● 
Medida não concretizada. 

  

M187 – Cartão Único Portuário ● 
Medida concretizada através da disponibilização on-line em 

https://cartaounico.portodesines.pt de um sistema onde os utentes do porto podem solicitar 

as autorizações de acesso às áreas portuárias e aos navios. 

  

M188 – Janela Única Logística  ● 
 Medida concretizada através da disponibilização on-line do sistema 

https://www.portmos.com.pt que permite aos actores logísticos e aos agentes económicos 

tratarem os fluxos informacionais das cadeias logísticas. 

  

M189 – Simplificação legislativa e processual nos portos portugueses  ● 
Medida parcialmente concretizada através da simplificação de 37 processos programados nos 

sistemas operacionais dos portos nacionais Foi realizado estudo sobre legislação que necessita 

de simplificação e elaborado draft de diploma legal e de regulamentos de exploração. 

  

M190 – Balcão único  ● 
Medida parcialmente concretizada através de um projecto-piloto com a Capitania do Porto de 

Lisboa, no âmbito do qual se encontra concluída a troca electrónica de informação relativa a 

embarcações de recreio. Numa 2ª Fase, terá lugar a troca on-line de informação relativa a 

novos registos de embarcações de recreio e pedidos de vistorias. 

  

M191 – Sistema tarifário  ● 
Medida concretizada através da aprovação da Portaria que reduz o número de artigos do tari-

fário para cerca de metade, já enviada para publicação. 

  

https://cartaounico.portodesines.pt/
https://www.portmos.com.pt/


 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

 
 

 

 

555 888    

 

MEDIDA ESTADO 

M192 – Certificação de embarcações  ● 
Medida não concretizada. 

  

M193 – Introdução do sistema de pagamento via SIBS ● 
Medida concretizada através da emissão de facturas com referência para modo de pagamento 

por Multibanco no âmbito dos serviços prestados pelo Instituto Português de Transporte Marí-

timo (IPTM)  

  

M194 - Largada e Visita de Navios ● 
Medida concretizada com a aprovação do diploma em Conselho de Ministros de 6 de Setem-

bro. 

Ver ainda: DL 370/2007, de 6 de Novembro 

  

M195 - Título de Registo na Hora ● 
Medida concretizada através do processamento imediato dos pedidos de concessão, modifica-

ção ou revalidação de títulos de registo efectuados presencialmente, nos serviços de atendi-

mento do público, com entrega da correspondente guia para pagamento. 

  

M196 – Revalidação anual dos alvarás  ● 
Medida concretizada através da disponibilização por parte do IRN de um DVD com a informa-

ção da Base de Dados das Contas Anuais de todas as empresas portuguesas que permitirá a 

verificação, no âmbito do procedimento de revalidação anual, das condições mínimas de per-

manência na actividade das empresas de construção. 

  

M197 - Simuladores de ingresso, reclassificação, revalidação e de cálculo de taxas ● 
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MEDIDA ESTADO 

Medida concretizada através da disponibilização pública dos simuladores de ingresso, revali-

dação e cálculo de taxas no Portal do InCI (www.inci.pt), no Perfil "Empresas", Menu "Serviços 

On-line", Submenu "Simuladores" e com a disponibilização privada do simulador de reclassifi-

cação, após autenticação da empresa no Portal, ficando o referido simulador disponível no 

mesmo submenu. 

  

M198 – Informação sobre situação contributiva  ● 
Medida concretizada através da celebração de um protocolo entre o MOPTC, MFAP e MTSS 

que permite ao primeiro o acesso à situação contributiva das entidades que solicitam a atri-

buição de licenças ou certificados para efeitos de licenciamento, dispensando a apresentação 

dessa informação por parte destas.  

  

M199 – Formulários electrónicos para pedidos  ● 
Medida concretizada através da disponibilização do acesso aos formulários electrónicos para 

pedidos que se encontram no Portal do IncI em Perfil "Empresas", Menu "Serviços On-line", 

Submenu  "Pedidos". www.inci.pt – Março, mediante prévia autenticação da empresa. 

  

M200 – Formulário electrónico para queixas e denúncias  ● 
Concretizada através da disponibilização dos formulários de queixas no Portal do InCI-em 

www.inci.pt: Perfil "Geral", Menu "Serviços On-line", Submenu "Queixas". 

  

M201 - Consolidação da legislação dos combustíveis  ● 
Medida parcialmente concretizada através da aprovação na generalidade do diploma, em 

Conselho de Ministros de 7 de Fevereiro.  

  

M202 – Instalações de gás e de combustíveis líquidos – inspecção  ● 
Medida não concretizada  

  

M203 – Instalações de gás e combustíveis líquidos – técnicos responsáveis ● 
Medida concretizada através da aprovação de diploma em CM de 27.12.2007 

http://www.inci.pt/
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MEDIDA ESTADO 

  

M204 – Taxa sobre motores ● 
 
Medida concretizada com a eliminação da taxa sobre os motores através do D.L. nº 242/2007, 

de 21 de Junho 

  

M205 – Interacção do IAPMEI com as empresas  ● 
Medida concretizada com a disponibilização no site Incentivos QREN dos formulários electró-

nicos de candidatura para o SiInovação, SiQualificação e SiIDT, correspondentes às fases de 

candidatura objecto de concurso, a 15 de Novembro. 

  

M206 – Enquadramento de projectos empresariais ● 
Medida concretizada através da disponibilização on-line do simulador, desde 31 de Julho, em 

http://www.iapmei.pt/simplex/simulador.html 

  

M207 – Assinatura digital em documentos electrónicos ● 
Medida concretizada com a aprovação do protocolo pela Entidade de Registo no quadro do 

SCEEE, momento a partir do qual passará a ser utilizada a assinatura digital de documentos 

emitidos pelo IAPMEI. 

  

M208 – Certificação de PME on-line ● 
Medida concretizada com a publicação do Decreto–Lei n.º 372/2007, de 6 de Novembro e dis-

ponível em www.iapmei.pt 

  

M209 – Candidaturas aos produtos e serviços do IAPMEI – partilha da informação  ● 
Medida não concretizada. 

  

M210 - “Conta corrente” das empresas candidatas a apoios  ● 
Medida concretizada através da disponibilização em http://www.iapmei.pt/iapmei-art-

03.php?id=2388 de acesso por parte das empresas ao seu processo individual 

http://www.iapmei.pt/simplex/simulador.html
http://www.iapmei.pt/
http://www.iapmei.pt/iapmei-art-03.php?id=2388
http://www.iapmei.pt/iapmei-art-03.php?id=2388
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MEDIDA ESTADO 

  

M211 – Órgãos estatutários das empresas  ● 
Medida concretizada através da disponibilização no serviço da Segurança Social Directa da 

possibilidade de realizar pedidos de alteração dos membros dos órgãos estatutários das em-

presas 

  

M212 – Empresas privadas de segurança  ● 
Medida concretizada com a disponibilização on-line, em http://segurancaprivada.mai-

gov.info/, do acesso aos formulários e demais informação relevante sobre a situação do sec-

tor, alvarás e licenças emitidas. 

  

M213 – Pagamento em prestações de dívidas em execução fiscal ● 
Medida concretizada através da simplificação, desmaterialização e disponibilização na Inter-

net, em www.e-financas.gov.pt, da possibilidade de emissão de DUC (Documento Único de 

Cobrança) para pagamento em prestações de dívidas em execução fiscal evitando a sua deslo-

cação aos serviços de finanças.  

Torna–se assim possível que no processo de pagamento em execução fiscal, o contribuinte 

possa gerar electronicamente o DUC relativo à prestação mensal autorizada nos termos do 

artigo 196.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário. 

  

M214 – Via verde judiciária  ● 
Medida não concretizada. 

  

M215 – Informação sobre bens apreendidos pelas forças e serviços de segurança  ● 
Medida parcialmente concluída com a publicação da Portaria n.º 1215/2007, que define o 

regime de nomeação de peritos de bens apreendidos pelos órgãos de polícia criminal, defi-

nindo o respectivo estatuto e procedimentos, e com a concepção e desenvolvimento do piloto 

do sistema que será apresentado em Fevereiro. 

  

M216 – Declaração de exportação ● 

http://segurancaprivada.mai-gov.info/
http://segurancaprivada.mai-gov.info/
http://www.e-financas.gov.pt/
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MEDIDA ESTADO 

Medida concretizada através da desmaterialização do exemplar da declaração de exportação 

destinado ao INE, estando a ser enviadas, semanalmente, declarações de exportação para 

este Instituto, por via electrónica, em substituição do suporte papel. 

  

M217 – Declaração Aduaneira de Veículos ● 
Medida concretizada através da disponibilização aos operadores da possibilidade de apresen-

tar as suas Declarações Aduaneiras de Veículos em qualquer alfândega e não obrigatoriamen-

te na alfândega da sua área de residência. 

No âmbito do regime geral de legalização de veículos automóveis, o cumprimento das forma-

lidades e o pagamento do imposto passam a poder ser feitos em qualquer estância aduaneira. 

  

M218 – Sítio Internet das Alfândegas da CPLP ● 
Medida concretizada através da abertura, em http://alfandegas.cplp.org de um site comum 

para as alfândegas dos países integrantes da Comunidade de Países de Língua Portuguesa 

(CPLP), independente dos sítios de cada uma das Alfândegas nacionais, que constitui um pon-

to privilegiado de contacto entre alfândegas e aduaneiros e, simultaneamente, num centro 

difusor de informação aduaneira de interesse geral. 

  

M219 – Melhoria do atendimento geral ● 
Medida parcialmente concretizada através do desenvolvimento de novas formas de contacto e 

articulação dos utentes / clientes, designadamente através da criação de novos formulários 

electrónicos da área de licenciamento, pessoal e formação. Trata-se dos formulários ligados 

ao licenciamento ou credenciação de pessoas e entidades ligadas à aviação, e para cuja acti-

vidade se exige licenciamento. A disponibilização dos formulários na Intranet implementa um 

conjunto de funcionalidades que permitem optimizar o processo, quer no posto de self-

service localizado no INAC (onde todos os interessados têm acesso) bem como para os funcio-

nários que vêem já todo o processo ser simplificado. 

  

M220 – Informação sobre voos de aeronaves  ● 
Medida não concretizada. 

  

http://alfandegas.cplp.org/
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MEDIDA ESTADO 

M221 – Balcão virtual do sítio Internet da ANACOM  ● 
Medida parcialmente concretizada através da renovação de serviços interactivos disponíveis 

em versão gráfica e também em versão acessível a utilizadores com necessidades especiais, 

alojados na área do Balcão Virtual da ANACOM, em 

http://www.anacom.pt/template25.jsp?categoryId=128828.  

  

M222 - Sítio Internet da ANACOM  ● 
Medida concretizada e disponível em www.anacom.pt, nomeadamente através das seguintes 

acções: 

 Integração de motor de busca acessível e usável; 

 remodelação do serviço “personalizar”; 

 disponibilizado glossário acessível e usável; 

 disponibilização de Certificados 
  

M223 – Melhoria do atendimento  ● 
Medida parcialmente concretizada através do desenvolvimento de uma nova solução aplica-

cional para o tratamento de solicitações que compreende uma nova estrutura e nova política 

de tratamento de solicitações. 

  

M224 – Segurança Rodoviária no Portal da Estrada ● 
Medida parcialmente concretizada com a disponibilização dos dados referentes ao histórico 

da sinistralidade rodoviária, disponibilizados pelas outras entidades com responsabilidade no 

tratamento de informação, como a ANSR, a PSP ou a GNR, em 

www.estradasdeportugal.pt 

  

M225 – Sistema integrado de informação sobre acidentes rodoviários  ● 

http://www.anacom.pt/template25.jsp?categoryId=128828
http://www.anacom.pt/
http://www.estradasdeportugal.pt/
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MEDIDA ESTADO 

Medida concretizada através do novo processo simplificado de recolha de dados no local em 

caso de acidentes, e respectiva tramitação. Este processo é agora possível através da disponi-

bilização de novo equipamento e software que permite o registo dos acidentes, das imagens 

recolhidas no local e da subsequente gestão de dados, garantindo-se assim uma maior fiabili-

dade. 

O piloto deste novo sistema foi realizado no Funchal no dia 24 de Janeiro. 

  

M226 – Propriedade industrial on-line ● 
Medida concretizada com a disponibilização dos pedidos on-line de patentes, modelos de uti-

lidade e desenhos em www.inpi.pt. 

  

M227 – Acesso à propriedade industrial  ● 
Medida parcialmente concretizada com o projecto Decreto-Lei que aprova medidas de simpli-

ficação e acesso à propriedade industrial alterando o Código da Propriedade Industrial e o 

Decreto-Lei n.º 15/95, de 24 de Janeiro, aprovado na generalidade no Conselho de Ministros 

de 27 de Dezembro de 2007.  

  

M228 – Aquisição de “marca na hora” on-line e independentemente de constituição 

de sociedade 
● 

Medida concretizada pelo D.L. n.º 318/2007, de 26 de Setembro. Disponível em 

www.empresaonline.pt 

  

M229 – Empreitadas de obras públicas  ● 
Medida concretizada com a publicação do Código da Contratação Pública em 29/01/2008, 

embora dependente da sua entrada em vigor. 

  

M230 – Concursos públicos – fim do acto público ● 
Medida concretizada com a publicação do Código da Contratação Pública em 29/01/2008, 

embora dependente da sua entrada em vigor. 

  

http://www.inpi.pt/
http://www.empresaonline.pt/
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MEDIDA ESTADO 

M231 – Concursos públicos – requisitos de habilitação ● 
Medida concretizada com a publicação do Código da Contratação Pública em 29/01/2008, 

embora dependente da sua entrada em vigor. 

  

M232 – Facturação electrónica  ● 
Medida parcialmente concretizada através da realização de um piloto na Secretaria-geral do 

Ministério da Administração Interna, com vista a uma aquisição do software de suporte para a 

recepção de facturas electrónicas e integração no sistema de contabilidade (SIC). 

Segue-se piloto em força de segurança 

  

M233 - Pessoas colectivas de utilidade pública  ● 
Medida concretizada com publicação do Decreto-Lei n.º 391/2007 de 13 de Dezembro, que 

alterou o diploma que regula o reconhecimento das pessoas colectivas de utilidade pública. 

Foram introduzidas a possibilidade de apresentação por via electrónica do requerimento para 

a concessão do estatuto de utilidade pública, sendo igualmente disponibilizada, para consulta 

pública, uma base de dados das entidades declaradas de utilidade pública no âmbito do pre-

sente diploma. 

Ver ainda: Decreto-Lei n.º 460/77, de 7 de Novembro 

  

M234 - Instrução dos pedidos de declaração de utilidade pública ● 
Medida concretizada com o projecto de portaria (apenas aguarda assinatura do Secretário de 

Estado da Presidência do Conselho de Ministros) que contém as normas relativas aos procedi-

mentos a observar na execução do Decreto-Lei n.º 460/77, de 7 de Novembro, designadamen-

te no que se refere à instrução dos pedidos de declaração de utilidade pública e da sua cessa-

ção, bem como do cumprimento dos deveres a que estão sujeitas as entidades declaradas de 

utilidade pública.  

  

M235 – Base de dados de gestão integrada das entidades declaradas de utilidade 
pública  ● 
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MEDIDA ESTADO 

Medida concretizada com a disponibilização, pela Secretaria-Geral da Presidência do Conse-

lho de Ministros, da listagem de todas a entidades declaradas de utilidade pública ao abrigo 

do Decreto-Lei n.º 460/77, de 7 de Novembro. 

Na sequência da publicação do Decreto-Lei n.º 391/2007 de 13 de Dezembro, a SGPCM iniciou 

já os procedimentos com vista à implementação do seu novo portal na Internet, dotando-o 

das necessárias condições técnicas para este efeito. 

 

● CONCLUÍDA 

● PARCIALMENTE CONCLUÍDA 

● NÃO CONCLUÍDA 

● CANCELADA 

 



 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

666 777    

 

 

 

 

A n e x o s  e  E s c l a -

r e c i m e n t o s  
 

 

 

 

 



 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

 
 

 

 

666 888    

 

Glossário 

 

ADSE – Direcção Geral de Protecção aos Funcionários e Agentes da Administração Pública  

ANSR – Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 

CGA – Caixa Geral de Aposentações 

CFE – Centros de Formalidades de Empresas 

CNP – Centro Nacional de Pensões 

DGITA - Direcção-Geral de Informática e Apoio aos Serviços Tributários e Aduaneiros 

IGCP – Instituto de Gestão de Crédito Público 

IGESPAR - Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico  

II – Instituto de Informática do Ministério do Trabalho e Solidariedade Social 

IMT – Imposto Municipal Sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis 

INE - Instituto Nacional de Estatística 

IPA - Instituto Português de Arqueologia 

IPPAR – Instituto Português do Património Arquitectónico 

ITIJ – Instituto das Tecnologias de Informação na Justiça 

POC – Programa Ocupacional 

SNS- Serviço Nacional de Saúde 

MDN – Ministério da Defesa Nacional 

MTSS – Ministério do Trabalho Solidariedade e Segurança Social 

MAI – Ministério da Administração Interna 

MFAP – Ministério das Finanças e Administração Pública  
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MJ – Ministério da Justiça 

MNE – Ministério dos Negócios Estrangeiros 

MOPTC – Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações 

MADRP – Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas 

MAOTDR – Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Desenvolvimento Regional 

MAP – Ministro dos Assuntos Parlamentares 

MEI – Ministério da Economia e Inovação 

MCTES – Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

ME – Ministério da Educação 

MS – Ministério da Saúde 

PCM – Presidência do Conselho de Ministros 
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