
 

VIA/E-MAIL  
N/REF.ª CIR. N.º 103/2013 ANMP
DATA: 09/07/2013 

ASSUNTO: ADAPTAÇÃO À ADMIN
RACIONALIZAÇÃO E REDUÇÃO DE CUSTOS NAS TIC
INTEROPERABILIDADE. LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES.
 
 
Ex.mo Senhor 
Presidente da Câmara Municipal
 

O Plano Global Estratégico de Racionalização e Redução de custos nas TIC (PGERRTIC) é uma iniciativa 

do Governo, que pretende proceder a uma 

Comunicação (TIC) na Administração Pública.

 

O PGERRTIC (que abrange o horizonte de 2012

Primeiro-Ministro, sendo a AMA responsável pela gestão operacional do plano. O plano resulta de um 

estudo desenvolvido pelo Grupo de Projecto TIC (GPTIC), que envolveu um conjunto diversificado de 

instituições públicas (entre as quais a AMA), e que foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 12/2012, de 7 de Fevereiro. 

 

No âmbito da adaptação deste instrumento à Administração Local

a ANMP tem acompanhado um grupo de trabalho que

experiência piloto, pretende selecionar e transpôr

tão diversos como a interoperabilidade na AP, a partilha e uniformização de software, o Cloud Computing, 

a Administração Aberta ou a raci

Intermunicipais. 

 

Nesta fase dos trabalhos, a ANMP entendeu que seria importante e oportuno auscul

relativamente a esta matéria, mais concretamente no 

questões da interoperabilidade na Administração Pública, entenda

a interoperabilidade da informação

 

Adiantando algumas situações concretas em que 

ganhos procedimentais significativos, 

acesso ilimitado pelos Municípios

automóveis do IMTT, o acesso à informação da 

pessoas singulares/agregados familiares (

Municípios) ou, ainda, a operacionalização de 

Serviços/Balcão do Empreendedor (Licenciamento Zero)
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Presidente da Câmara Municipal 

O Plano Global Estratégico de Racionalização e Redução de custos nas TIC (PGERRTIC) é uma iniciativa 

pretende proceder a uma redução de custos com as Tecnologias de 

Comunicação (TIC) na Administração Pública. 

(que abrange o horizonte de 2012-2016) é promovido diretamente pelo gabinete do 

Ministro, sendo a AMA responsável pela gestão operacional do plano. O plano resulta de um 

esenvolvido pelo Grupo de Projecto TIC (GPTIC), que envolveu um conjunto diversificado de 

instituições públicas (entre as quais a AMA), e que foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros 

instrumento à Administração Local (através do respectivo Plano Sectorial)

a ANMP tem acompanhado um grupo de trabalho que, numa primeira fase e com recurso a uma 

selecionar e transpôr o elenco das 25 medidas -- que compreende

tão diversos como a interoperabilidade na AP, a partilha e uniformização de software, o Cloud Computing, 

a Administração Aberta ou a racionalização dos centros de Dado -- para a realidade das Comunidades 

s, a ANMP entendeu que seria importante e oportuno auscul

amente a esta matéria, mais concretamente no que importa à medida n.º11 (M11) que respeita às 

questões da interoperabilidade na Administração Pública, entenda-se, aqui, em sentido lato, abrangendo 

a interoperabilidade da informação e procedimental entre a Administração Central e Local.

situações concretas em que a optimização desta interoperabilidade 

entais significativos, permitimo-nos exemplificar a implementação de um sistema de 

pelos Municípios -- e sem custos associados -- à base de dados de registo de

acesso à informação da Segurança Social, desde logo, à condição de 

singulares/agregados familiares (para efeitos de concessão de apoios soci

ou, ainda, a operacionalização de todas as valências ligadas ao Balcão Único de 

Serviços/Balcão do Empreendedor (Licenciamento Zero). 
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PLANO GLOBAL ESTRATÉGICO DE 
NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL. 

O Plano Global Estratégico de Racionalização e Redução de custos nas TIC (PGERRTIC) é uma iniciativa 

redução de custos com as Tecnologias de Informação e 

é promovido diretamente pelo gabinete do 

Ministro, sendo a AMA responsável pela gestão operacional do plano. O plano resulta de um 

esenvolvido pelo Grupo de Projecto TIC (GPTIC), que envolveu um conjunto diversificado de 

instituições públicas (entre as quais a AMA), e que foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros 

(através do respectivo Plano Sectorial), 

, numa primeira fase e com recurso a uma 

compreendem domínios 

tão diversos como a interoperabilidade na AP, a partilha e uniformização de software, o Cloud Computing, 

para a realidade das Comunidades 

s, a ANMP entendeu que seria importante e oportuno auscultar os Municípios 

(M11) que respeita às 

sentido lato, abrangendo 

entre a Administração Central e Local. 

a optimização desta interoperabilidade pode representar 

implementação de um sistema de 

à base de dados de registo de matrículas 

à condição de recursos de  

ociais por parte dos 

todas as valências ligadas ao Balcão Único de 



 

 

Em face do exposto, solicitamos a V.ª Ex.ª a melhor colaboração no sentido de nos remeter os contributos 

e sugestões que, nesta matéria, entenda por pertinentes, preferencialmente para o email 

tcunha@anmp.pt até às 18H00 dos 

 

Mais informações sobre o Plano Global Estratégico de Racionaliza

Administração Pública, poderão ser encontradas em 

 

 

Com os melhores cumprimentos,
 
 
 
O Secretário-Geral 
 
Artur Trindade 

 

Em face do exposto, solicitamos a V.ª Ex.ª a melhor colaboração no sentido de nos remeter os contributos 

que, nesta matéria, entenda por pertinentes, preferencialmente para o email 

8H00 dos próximo dia 27 de Julho de 2013. 

Mais informações sobre o Plano Global Estratégico de Racionalização e Redução de Custos nas 

Administração Pública, poderão ser encontradas em www.anmp.pt. 

cumprimentos, 
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Em face do exposto, solicitamos a V.ª Ex.ª a melhor colaboração no sentido de nos remeter os contributos 

que, nesta matéria, entenda por pertinentes, preferencialmente para o email 

ção e Redução de Custos nas TIC na 


