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Considerações Preliminares 
  

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 1 

O processo de consulta pública foi, pelo segundo ano consecutivo, adoptado no âmbito da 

preparação do Programa Simplex, como um reconhecido mecanismo para prosseguir objecti-

vos de transparência, responsabilização e aproximação ao cidadão.  

 

A consulta pública é, no âmbito dos programas “Legislar Melhor”, um dos vários mecanismos a 

que se recorre para prosseguir objectivos de melhoria da qualidade dos processos decisórios e 

das políticas. 

As vantagens da abertura às contribuições nos processos de decisão pública são: 

 Permitir às partes interessadas dar opinião sobre as políticas e, assim, poder 

influenciar a sua orientação; 

 Contribuir para melhorar a qualidade das decisões; 

 Facilitar um maior envolvimento das partes interessadas nos resultados; 

 Reforçar a responsabilização dos decisores políticos.  

A consulta prévia dos cidadãos, das empresas e das respectivas associações constitui, deste 

modo, um dos principais factores de sucesso dos programas de simplificação legislativa e 

administrativa. 

A sua experiência e o conhecimento directo que detêm das práticas administrativas na aplica-

ção concreta das leis e dos regulamentos, são elementos de grande pertinência para identifi-

car constrangimentos, definir prioridades e procurar soluções. 
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P pare ração do Processo 
 

PREPARAÇÃO DO PROCESSO 2 

 

O processo de consulta pública que decorreu entre 21 de Dezembro e 15 de Janeiro, permitiu 

ouvir a opinião dos cidadãos e das empresas sobre as medidas de simplificação propostas 

pelos serviços públicos, para realizar em 2008.  

Foi possível visualizar e comentar as medidas de simplificação ou propor novas medidas em 

www.simplex.gov.pt. 

O documento posto em consulta pública foi preparado com base em medidas sectoriais envia-

das por cada um dos Ministérios, perfeitamente identificadas. 

O processo de consulta foi concebido como um processo de consulta aberta, permitindo o 

acesso ilimitado dos participantes e contribuições livres não limitadas às medidas apresenta-

das. 

Ainda, houve a garantia de compromisso dos Ministérios em apreciar e dar respostas ou escla-

recimentos individuais aos participantes, a todas as sugestões/comentários e propostas apre-

sentadas. 

 

 

http://www.simplex.gov.pt/
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Objectivos  OBJECTIVOS 3 
 

A consulta pública permitiu, mais uma vez, revelar a preparação das medidas de simplificação 

aos cidadãos, empresas e associações. Possibilitou, de igual forma, recolher a opinião crítica 

de cada parte interessada, bem como os comentários positivos e negativos. 

O Consulta Pública do Programa SIMPLEX 2008 permitiu: 

1. Informar os cidadãos sobre o programa de simplificação, permitindo a sua participa-

ção e exposição crítica em relação às medidas propostas. 

2. Receber o comentário às medidas propostas e/ou a formulação de novas, através da 

participação do público-alvo (cidadãos, empresas e associações). 

3. Integrar, reformular ou mesmo eliminar qualquer uma das medidas propostas no pro-

grama. 

4. Recolher a opinião de todos os participantes, com vista à criação de uma via de rela-

cionamento com os cidadãos mais aberta, transparente, e incentivar os mesmos à 

participação construtiva e criativa do processo de simplificação. 

5. Comprometer os organismos com uma resposta às participações do público: 

a. Obrigação de dar resposta a todas as propostas/sugestões e comentários apre-

sentados, por parte dos ministérios competentes nas matérias. 

b. Após a análise e tratamento das propostas/sugestões às medidas projectadas, 

cada responsável deve elaborar e publicitar um relatório final. 
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C mo unicação e Gestão 
 

COMUNICAÇÃO E GESTÃO 4 

A consulta pública do programa Simplex’ 08 decorreu entre 21 de Dezembro de 2007 e 15 de 

Janeiro de 2008, no endereço www.simplex08.pt. 

A consulta pública foi divulgada nos portais electrónicos do Governo e da Agência para a 

modernização administrativa (AMA), nos portais electrónicos Portal do Cidadão, Portal da 

Empresa. 

Foram publicados anúncios na imprensa diária e semanal e dirigidos convites a associações 

sindicais e patronais, associações representativas de actividades profissionais e de interesses 

económicos.  

Convidaram-se ainda a participar os utilizadores registados do portal do cidadão e portal da 

empresa. 

A gestão do fluxo de informação foi assegurada pela Agência para a Modernização Administra-

tiva (AMA), sendo as mensagens reencaminhadas para cada um dos interlocutores do proces-

so.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.simplex08.pt/
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Distribuição da participação 
DISTRIBUIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO 5 

 

Foram recebidas e apreciadas sugestões de cidadãos individuais, empresas e associações 

representativas.  

Ao todo foram 775 as participações recebidas. 

O número de participações na Consulta Pública evoluiu de forma heterogénea ao longo destas 

três semanas, apresentando os maiores picos após os anúncios na imprensa económica e no 

último dia de participação pública: 
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Todas as sugestões/comentários/propostas recebidas foram encaminhadas para os 

interlocutores dos Ministérios, excepto as participações fora do âmbito do Simplex. 

 
O que é uma Medida SIMPLEX? 

 
A medida de simplificação deve assentar na análise dos processos de uma 

dada actividade administrativa e ter como objectivo modificá-los, de tal 

forma que sejam reduzidos os custos de contexto para as empresas e/ou os 

encargos administrativos para os cidadãos. 
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PARTIC IPAÇÕES POR TEMA 

 

A distribuição de participações por tema – acontecimento de vida para os grupos de utentes 

‘Cidadãos’ e ‘Empresas’ – de entre as sugestões/comentários recebidos sobre as medidas pro-

postas pelos Ministérios1 foi a seguinte: 

TEMA % 

Empresas  

Criar empresas / licenciar, credenciar, registar, autorizar / Iniciar actividades 7,6% 

Gerir e expandir empresas / Fazer negócios  3,8% 

Extinção de sociedades e actividades económicas  3,5% 

Lançamento e comercialização de bens 0,3% 

Sub-Total Empresas 15,3% 

Cidadãos  

Simplificar e melhorar o acesso a cuidados de saúde 9,5% 

Simplificar e melhorar o acesso aos serviços de educação, ciência, cultura e desporto 1,2% 

Simplificar e melhorar o acesso às prestações sociais 2,6% 

Documentos – Comprovações de qualidade 7,4% 

Simplificar o exercício de direitos e o cumprimento de obrigações fiscais  3,1% 

Propriedade - Habitação 8,0% 

Segurança 2,0% 

Cidadania 5,3% 

Emigrar e imigrar  2,3% 

Sub-Total Cidadãos 41,6% 

Administração pública  

Melhorar a eficiência da Administração Pública 4,8% 

Sub-Total Adm Pub 4,8% 

  

NOVAS MEDIDAS 38,3% 

                                          
1 Esta análise centra-se apenas nas sugestões recebidas sobre as medidas inicialmente propostas 
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As medidas com maior participação foram as medidas relacionadas com eventos de vida dos 

Cidadãos, com cerca de 42% das participações. 

As sub-áreas mais procuradas foram: 

 Simplificação e melhoria do acesso a cuidados de saúde, com 22% de participações e; 

 Propriedade – Habitação, com 19%. 

 

Na área das Empresas - 15% de participações – a sub-área “Criar empresas / licenciar, credenciar, 

registar, autorizar / Iniciar actividades” recolheu 52% do número de participações. 

 

PARTIC IPAÇÕES POR MIN ISTÉRIO 

 

O Ministério da Justiça (MJ) foi o interlocutor que recebeu mais mensagens na consulta pública 

(17%), seguindo do Ministério das Finanças e da Administração Pública (MFAP) com 16%.  

Os seguintes sectores reuniram foram os que mais participações concentraram, representando as 

mesmas a mais de 70%: 

SECTOR  

Justiça 17,3% 

Finanças e Administração Pública 15,5% 

Saúde 11,0% 

Trabalho e da Solidariedade Social 9,9% 

Obras Públicas Transportes e Comunicações 9,4% 

Economia 6,4% 
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P

 

articipação Global 

SUGESTÕES CONSIDERADAS 
 

 

SUGESTÕES NÃO CONSIDERADAS 
 

 N.º SUGESTÕES 

Sugestões não consideradas na versão final do SIMPLEX’08 450 

 
 por não serem medidas de simplificação  342 

o Queixas/reclamações 51 

o Pedidos de serviço 6 

o Louvores e incentivos 107 

o Outros 178 

 por já estarem concretizadas no SIMPLEX 2006 e 2007 46 

 por não ser viável a sua execução 62 

 

MEDIDAS  EM ESTUDO 
 

Ficaram em estudo, com vista à inclusão em futuros programas SIMPLEX, 54 das sugestões 

recebidas. 

 N.º SUGESTÕES 

Sugestões consideradas na versão final do SIMPLEX’08 65 

 
 como novas medidas  7 

 por integração do âmbito das medidas que já constavam do 
programa  4 

 por absorção com outras medidas do Programa  54 

PARTICIPAÇÃO GLOBAL 6 
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Alguns exemplos de novas medidas introduzidas no programa em alguns exemplos de novas 

medidas introduzidas no programa em resultado da consulta pública: 

 

MEDIDA  RESPONSÁVEL 

 SIMPLIFICAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES DAS EMPRESAS AO ESTADO 

Permitir a comunicação electrónica pelos serviços de registo aos serviços da 

Administração Fiscal e da Segurança Social, das actualizações de vários ele-

mentos do registo comercial, assegurando a válida alteração dessas actualiza-

ções nestes serviços. 

MJ – MFAP – 

MTSS 

 ACESSO, PELOS ALUNOS, AOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS NAS ESCOLAS 

Possibilitar aos alunos o acesso a todos os documentos escolares de que 

necessita ao longo da sua vida escolar, dispensado o recurso aos serviços da 

secretaria da escola.  

ME 

 SIMPLIFICAÇÃO DE MEIOS DE PROVA DE BENEFICIÁRIOS DA ASS ISTÊNCIA  NA 

DOENÇA A MIL ITARES  

Simplificar os procedimentos de prova de qualidades dos beneficiários pela 

interconexão da informação entre o IASFA e a Segurança Social. 

MDN, MTSS 

 ELIMINAÇÃO DO PRECATÓRIO-CHEQUE 

Substituir o precatório-cheque pela utilização do procedimento da transfe-

rência bancária e/ou emissão de cheque. 

MJ 

 CERTIFICADO DE CAPACIDADE PROFISSIONAL NA HORA NOS LOCAIS DE EXAME 

Possibilitar a emissão e a entrega do certificado profissional de gerente, 

director ou de administrador de empresas de transporte público de passagei-

ros e de mercadorias no local do exame. Pretende-se reduzir o tempo neces-

sário para a emissão do certificado de aptidão profissional. 

MOPTC 

ALGUNS EXEMPLOS 7 
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i tério a Mistério 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E  PESCAS 

 

o Queixas/reclamações 3 

o Pedidos de serviço 1 

o Louvores e incentivos 1 

o Outros 
4 

Comentários 

Uma das sugestões apela à extensão de medidas aplicadas à comercialização de Vinhos do Douro 

e Porto a outros bens alimentares, pelo que foi remetida para organismos responsáveis para ava-

liação. Foi apresentada uma sugestão que visa evitar que o agricultor forneça a mesma documen-

tação a vários organismos do MADRP e que dada a sua relevância fica em análise para próximos 

Programas SImplex. De salientar que foram apresentadas 3 sugestões de isenção de licença de 

pesca são contrárias à actual filosofia de utilização de recursos naturais, ou seja o princípio do 

utilizador-pagador, conceito existente a nível internacional. Foram apresentadas duas sugestões 

que já estavam contempladas nas medidas propostas pelo MADRP (Simplificar a carta de caçador 

e uniformizar formulários). 

 N.º SUGESTÕES 

TOTAL DE SUGESTÕES RECEBIDAS 13 

Sugestões consideradas na versão final do SIMPLEX’07 1 

 
 como novas medidas  0 

 por integração/reformulação de medidas que já constavam do 
programa  0 

 por já estarem contempladas no Programa 1 

Sugestões não consideradas na versão final do SIMPLEX’07 11 

 por não serem medidas de simplificação  9 

 por já estarem concretizadas no SIMPLEX 2006 1 

 por não ser viável a sua execução 1 

Medidas em estudo para próximos Programas SIMPLEX 1 

MINISTÉRIO A MINISTÉRIO 8 
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MINISTÉRIO DA CULTURA 

 

 

o Queixas/reclamações 0 

o Pedidos de serviço 0 

o Louvores e incentivos 0 

o Outros 
0 

 

Comentários 

Sugestões relevantes embora inexequíveis a curto/médio prazo. 

 

 

 

 N.º SUGESTÕES 

TOTAL DE SUGESTÕES RECEBIDAS 4 

Sugestões consideradas na versão final do SIMPLEX’07 1 

 
 como novas medidas  1 

 por integração/reformulação de medidas que já constavam do 
programa  0 

 por já estarem contempladas no Programa 0 

Sugestões não consideradas na versão final do SIMPLEX’07 0 

 por não serem medidas de simplificação  0 

 por já estarem concretizadas no SIMPLEX 2006 0 

 por não ser viável a sua execução 0 

Medidas em estudo para próximos Programas SIMPLEX 3 
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MINISTÉRIO DA CIÊNCIA,  TECNOLOGIA E  ENS INO SUPERIOR 

 

 

o Queixas/reclamações 1 

o Pedidos de serviço 0 

o Louvores e incentivos 2 

o Outros 
3 

 

Comentários 

Das 9 sugestões/comentários recebidos no âmbito do MCTES, a grande maioria refere-se a incen-

tivos ou reclamações não objectivas, enquanto outras não fazem sentido por terem resposta em 

acções já implementadas (tendo-se dado resposta explicativa nesse sentido), sendo que apenas 1 

sugestão poderá vir a ser enquadrada numa medida já existente. 

 N.º SUGESTÕES 

TOTAL DE SUGESTÕES RECEBIDAS 9 

Sugestões consideradas na versão final do SIMPLEX’07 1 

 
 como novas medidas  0 

 por integração/reformulação de medidas que já constavam do 
programa  1 

 por já estarem contempladas no Programa 0 

Sugestões não consideradas na versão final do SIMPLEX’07 8 

 por não serem medidas de simplificação  6 

 por já estarem concretizadas no SIMPLEX 2006 1 

 por não ser viável a sua execução 1 

Medidas em estudo para próximos Programas SIMPLEX 0 



 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

 
 

 

 

111888   

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

 

o Queixas/reclamações 0 

o Pedidos de serviço 0 

o Louvores e incentivos 0 

o Outros 
0 

 

Comentários 

As propostas apresentadas foram, em geral, orientadas para aspectos práticos da vida das esco-

las e relevantes no seu conteúdo. Algumas são de integração imediata, seja porque são compo-

nentes de mediadas já estruturadas para 2008, quer porque se articulam coerentemente com 

iniciativas em curso. Algumas sugestões, de qualidade e interesse para a administração, dadas as 

exigências e implicações nos serviços destinatários, serão objecto de estudo mais detalhado para 

integração em medidas a promover noutros programas. 

 N.º SUGESTÕES 

TOTAL DE SUGESTÕES RECEBIDAS 6 

Sugestões consideradas na versão final do SIMPLEX’07 3 

 
 como novas medidas  2 

 por integração/reformulação de medidas que já constavam do 
programa  0 

 por já estarem contempladas no Programa 1 

Sugestões não consideradas na versão final do SIMPLEX’07 0 

 por não serem medidas de simplificação  0 

 por já estarem concretizadas no SIMPLEX 2006 0 

 por não ser viável a sua execução 0 

Medidas em estudo para próximos Programas SIMPLEX 3 
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MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL 

 

 

o Queixas/reclamações 0 

o Pedidos de serviço 0 

o Louvores e incentivos 0 

o Outros 
1 

Comentários 

Das 8 sugestões apresentadas para análise do MDN foi incluída uma nova medida relativa à "Sim-

plificação dos meios de prova dos beneficiários ADM" - IASFA/MTSS, duas medidas anteriormente 

apresentadas já previam sugestões relacionadas com a criação de Bases de Dados para disponibi-

lização de formulários ("Modernização de procedimentos internos de gestão na Marinha" e 

"Melhorar o atendimento nos serviços do MDN"). Foram retiradas 5 sugestões, duas delas irão ser 

equacionadas para o Programa SIMPLEX’09 ("Inventariar quartéis ou estabelecimentos militares 

que possam proporcionar às populações locais formação técnica" - MDN/Ramos e "Difusão em 

toda a Administração Pública do Sistema de Gestão da Qualidade implementado na SG/MEI" - 

MDN/Direcção de Recursos Humanos). 

 N.º SUGESTÕES 

TOTAL DE SUGESTÕES RECEBIDAS 5 

Sugestões consideradas na versão final do SIMPLEX’07 3 

 
 como novas medidas  1 

 por integração/reformulação de medidas que já constavam do 
programa  2 

 por já estarem contempladas no Programa 0 

Sugestões não consideradas na versão final do SIMPLEX’07 1 

 por não serem medidas de simplificação  1 

 por já estarem concretizadas no SIMPLEX 2006 0 

 por não ser viável a sua execução 0 

Medidas em estudo para próximos Programas SIMPLEX 0 
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA E  INOVAÇÃO 

 

 

 N.º SUGESTÕES 

TOTAL DE SUGESTÕES RECEBIDAS 51 

Sugestões consideradas na versão final do SIMPLEX’07 11 

 
 como novas medidas  0 

 por integração/reformulação de medidas que já constavam do 
programa  1 

 por já estarem contempladas no Programa 10 

Sugestões não consideradas na versão final do SIMPLEX’07 35 

 por não serem medidas de simplificação  29 

o Queixas/reclamações 1 

o Pedidos de serviço 1 

o Louvores e incentivos 17 

o Outros 10 

 por já estarem concretizadas no SIMPLEX 2006 6 

 por não ser viável a sua execução 0 

Medidas em estudo para próximos Programas SIMPLEX 5 

 

Comentários 

A participação na Consulta Pública do Simplex 2008 revelou-se mais estruturada, mais 
atenta e mais participativa em termos de cidadão comum. Realçamos o facto de 5 
medidas ficarem em carteira para próximos Simplex, o que demonstra no universo dos 
comentários e sugestões recebidos uma percentagem bastante elucidativa do interes-
se em obter contributos de terceiros. Seria talvez interessante manter um canal aber-
to todo o ano para receber sugestões por forma a permitir o seu estudo atempado e 
exequibilidade em mais curto prazo. Salientamos também a incorporação de uma pro-
posta/contributo numa medida pré-existente, que apenas por razões de não ter sido 
pensada anteriormente aparece apenas como um objectivo a tentar concretizar ainda 
no âmbito do Simplex 2008. 
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 MIN ISTÉRIO DAS  FINANÇAS E  DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

 

 

o Queixas/reclamações 12 

o Pedidos de serviço 0 

o Louvores e incentivos 11 

o Outros 
98 

 N.º SUGESTÕES 

TOTAL DE SUGESTÕES RECEBIDAS 126 

Sugestões consideradas na versão final do SIMPLEX’07 0 

 
 como novas medidas  0 

 por integração/reformulação de medidas que já constavam do 
programa  0 

 por já estarem contempladas no Programa 0 

Sugestões não consideradas na versão final do SIMPLEX’07 126 

 por não serem medidas de simplificação  121 

 por já estarem concretizadas no SIMPLEX 2006 0 

 por não ser viável a sua execução 5 

Medidas em estudo para próximos Programas SIMPLEX 0 

 

Comentários 

Embora o MFAP tenha recebido um número muito significativo de e-mails, não foi considerada 

nenhuma sugestão apresentada porque i) algumas propostas suscitam problemas que ultrapassam 

o programa Simplex 2008 (como seja sugestões relacionadas com horários de funcionamento dos 

serviços, desempenho dos funcionários, entre outras); ii) outras propostas levantam questões que 

ultrapassam a decisão unilateral e implicam mecanismos bilaterais de cooperação com outros 

países. iii) houve ainda sugestões não atendidas por implicarem mais tempo para a sua imple-

mentação e a decisão ter sido a da mera aplicação gradual; iv) noutros casos as sugestões con-

tendiam com limites legais em vigor, como por ex., sigilo fiscal. v) finalmente, houve sugestões 

não aceites por impossibilidade de implementação face à tecnologia de que os serviços dispõe. 



 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

 
 

 

 

222222   

 

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS  ESTRANGEIROS  

 

 

o Queixas/reclamações 1 

o Pedidos de serviço 0 

o Louvores e incentivos 5 

o Outros 
1 

 

Comentários 

A maioria das sugestões propostas são elogios ou incentivos às medidas apresentadas, pelo que 

não apresentam relevância para apresentação de novas medidas ou melhoria das existentes. No 

entanto, foram apresentadas duas sugestões relevantes (novo site do MNE e "Sistema de Gestão 

de Qualidade") que poderão vir a ser consideradas em próximos programas Simplex. 

 N.º SUGESTÕES 

TOTAL DE SUGESTÕES RECEBIDAS 9 

Sugestões consideradas na versão final do SIMPLEX’07 0 

 
 como novas medidas  0 

 por integração/reformulação de medidas que já constavam do 
programa  0 

 por já estarem contempladas no Programa 0 

Sugestões não consideradas na versão final do SIMPLEX’07 7 

 por não serem medidas de simplificação  7 

 por já estarem concretizadas no SIMPLEX 2006 0 

 por não ser viável a sua execução 0 

Medidas em estudo para próximos Programas SIMPLEX 2 
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222333   

 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

 

 

o Queixas/reclamações 7 

o Pedidos de serviço 0 

o Louvores e incentivos 24 

o Outros 
9 

 

Comentários 

As sugestões apresentadas são, regra geral, muito positivas e traduzem uma cada vez maior 

preocupação dos cidadãos com as questões da saúde e, de um modo especial, com a melhoria e 

simplificação do acesso a cuidados de saúde. De salientar que 30 % das sugestões apresentadas 

são ideias que ficam em análise e que poderão vir a integrar medidas de simplificação em novos 

Programas Simplex e que outros 30 % são sinais de concordância com as medidas propostas e de 

incentivo para o seu correcto desenvolvimento. No que respeita às restantes sugestões, elas tra-

duzem questões de pormenor no desenvolvimento das medidas, quase todas elas já previstas nos 

planos de implementação das mesmas. 

 N.º SUGESTÕES 

TOTAL DE SUGESTÕES RECEBIDAS 85 

Sugestões consideradas na versão final do SIMPLEX’07 13 

 
 como novas medidas  0 

 por integração/reformulação de medidas que já constavam do 
programa  0 

 por já estarem contempladas no Programa 13 

Sugestões não consideradas na versão final do SIMPLEX’07 47 

 por não serem medidas de simplificação  40 

 por já estarem concretizadas no SIMPLEX 2006 1 

 por não ser viável a sua execução 6 

Medidas em estudo para próximos Programas SIMPLEX 25 
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222444   

 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

 

 

o Queixas/reclamações 15 

o Pedidos de serviço 3 

o Louvores e incentivos 28 

o Outros 
26 

 N.º SUGESTÕES 

TOTAL DE SUGESTÕES RECEBIDAS 127 

Sugestões consideradas na versão final do SIMPLEX’07 12 

 
 como novas medidas  3 

 por integração/reformulação de medidas que já constavam do 
programa  0 

 por já estarem contempladas no Programa 9 

Sugestões não consideradas na versão final do SIMPLEX’07 114 

 por não serem medidas de simplificação  72 

 por já estarem concretizadas no SIMPLEX 2006 24 

 por não ser viável a sua execução 18 

Medidas em estudo para próximos Programas SIMPLEX 1 

 

Comentários 

As propostas de novas medidas apresentadas ao Ministério da Justiça foram objecto de análise 

pelos serviços competentes e emitidas respostas. O balanço da consulta pública afigurou-se bas-

tante positivo na medida em que relativamente às efectivas propostas de simplificação apresen-

tadas (55), estão acolhidas no SIMPLEX 08 do Ministério da Justiça (MJ) 12 das medidas apresen-

tadas na consulta, e 24 das medidas propostas já se encontram concretizadas pelo MJ nos SIM-

PLEX de anos anteriores. Assim, mais de 65% das propostas apresentadas ao MJ nesta consulta 

pública ou já estão concretizadas ou serão concretizadas no SIMPLEX 2008, o que pode indiciar 

que as medidas concretizadas e propostas pelo MJ ao SIMPLEX identificam correctamente as 

necessidades de cidadãos e empresas. 
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222555   

 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E  DA SOLIDARIEDADE SOCIAL 

 

 

o Queixas/reclamações 7 

o Pedidos de serviço 0 

o Louvores e incentivos 11 

o Outros 
22 

 

Comentários 

O Balanço é genericamente positivo, sendo importante destacar o desconhecimento, por parte 

de alguns relatores, das medidas que foram implementadas ao longo dos últimos anos. 

 N.º SUGESTÕES 

TOTAL DE SUGESTÕES RECEBIDAS 76 

Sugestões consideradas na versão final do SIMPLEX’07 14 

 
 como novas medidas  0 

 por integração/reformulação de medidas que já constavam do 
programa  0 

 por já estarem contempladas no Programa 14 

Sugestões não consideradas na versão final do SIMPLEX’07 60 

 por não serem medidas de simplificação  40 

 por já estarem concretizadas no SIMPLEX 2006 4 

 por não ser viável a sua execução 16 

Medidas em estudo para próximos Programas SIMPLEX 2 
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222666   

 

MINISTRO DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES 

 

Não houve participações, no processo de Consulta Pública, dentro do âmbito de competências do 

Ministro dos Assuntos Parlamentares.  
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222777   

 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MIN ISTROS 

 

 

o Queixas/reclamações 1 3 0 

o Pedidos de serviço 1 0 0 

o Louvores e incentivos 5 0 3 

o Outros 
3 1 0 

 N.º SUGESTÕES 

 SEMA SEAAL SEPCM 

TOTAL DE SUGESTÕES RECEBIDAS 27 9 22 

Sugestões consideradas na versão final do SIMPLEX’07 0 5 1 

 
 como novas medidas  0 0 0 

 por integração/reformulação de medidas que já cons-
tavam do programa  0 0 0 

 por já estarem contempladas no Programa 0 5 1 

Sugestões não consideradas na versão final do SIMPLEX’07 26 4 10 

 por não serem medidas de simplificação  10 4 3 

 por já estarem concretizadas no SIMPLEX 2006/2007 5 0 4 

 por não ser viável a sua execução 11 0 3 

Medidas em estudo para próximos Programas SIMPLEX 1 0 11 

 

Comentários 

SEMA  

A Agência para a Modernização Administrativa recebeu um total de 27 sugestões de medidas SIM-

PLEX. A sugestão de medida simplex relativa à uniformização dos sites da Administração Pública 

ficará em análise com vista à sua aplicação no ano 2009. 
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222888   
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