
SIMPLEX
2017

Programa





PROGRAMA SIMPLEX +_2017

�

Prossegue o trabalho reiniciado em 2016, assumindo novos compromissos para a 
modernização e simplificação administrativa e legislativa, e aprofundando algumas 
das linhas orientadoras do SIMPLEX+2016.

É de realçar, desde logo, o modo como o SIMPLEX+2017 foi construído. Desde a sua 
origem, o SIMPLEX+ definiu como um dos seus princípios estruturantes o envolvimento 
e participação de trabalhadores da Administração Pública. Em 2016 foi realizado um 
processo de consulta a trabalhadores do Estado, do qual resultaram muitas das 
medidas incluídas no primeiro SIMPLEX+. Em 2017 fomos ainda mais longe, através 
de uma iniciativa que denominámos de SIMPLEX JAM. 

O SIMPLEX JAM tem como objetivo envolver trabalhadores da administração 
do Estado, de diferentes serviços, num trabalho conjunto de identificação de 
problemas e soluções para melhorar a prestação de serviços públicos. Tendo por 
base a metodologia do “Design Thinking”, foram realizadas 5 sessões de trabalho, 
uma por cada NUT II, com trabalhadores de 13 serviços diferentes. Esta metodologia 
potencia a criação de soluções globais e transversalmente mais satisfatórias, tanto 
para os trabalhadores do atendimento e de back office, bem como para os cidadãos 
e para as empresas, inovando no setor público. Deste trabalho resultaram muitas 
ideias e propostas para o SIMPLEX+2017.

O SIMPLEX+2017 tem 172 medidas de simplificação e modernização administrativa 
e legislativa para todas as áreas da governação, organizadas, à semelhança do 
programa anterior, por diferentes eixos de intervenção em função dos objetivos a 
alcançar: administração pública + eficiente; comunicações + simples; documentos 
+ acessíveis; licenciamentos + ágeis; mais serviços e + informação num único local;  
obrigações + simples; serviços para estrangeiros + fáceis; mais e melhor atendimento.  
A estas medidas juntam-se 65 medidas plurianuais iniciadas no simplex+2016.

Neste programa vão encontrar medidas para facilitar a vida de todos os cidadãos e 
medidas direcionadas a públicos específicos, como os refugiados e os portugueses a 
viver no estrangeiro; medidas de simplificação transversais às atividades económicas 
e aos sectores estratégicos, como a agricultura biológica, a floresta, o comércio e 
turismo, indústrias criativas, como o cinema e a publicidade, medidas que articulam e 
integram diferentes níveis de governação central e local; medidas que concretizam 
mais e melhor intercomunicação e interconexão entre serviços e sistemas de 
informação para aprofundar o princípio “only once”. 

INTRODUÇÃO
Chegou o SIMPLEX+ 2017
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Neste SIMPLEX+2017 é, ainda, de realçar as medidas direcionadas para a qualidade 
do atendimento público a cidadãos e empresas. A modernização dos modos, tempos 
e meios para prestar serviço público são uma preocupação central deste programa, 
tendo como objetivo, não apenas melhorar a experiência de cidadãos e empresas, 
mas também as condições laborais dos trabalhadores do Estado, em especial os 
que prestam serviço na frente de atendimento público. No SIMPLEX+2017 existem 
medidas para a melhoria do atendimento em serviços da segurança social, da saúde, 
da educação, dos consulados, da justiça, do ambiente, da agricultura, entre outros.

O SIMPLEX+2017 começa agora. Ao longo do próximo ano vamos manter as 
metodologias de implementação e de monitorização, de avaliação e demonstração de 
resultados, de envolvimento das áreas de governação, de dirigentes e trabalhadores 
do Estado, de cidadãos, empresas e associações. Porque o SIMPLEX+ veio para ficar! 
Uma palavra final de agradecimento a todas e a todos que têm contribuído para 
fazer do SIMPLEX+ uma referência nacional e internacional das políticas públicas 
de modernização e simplificação administrativa e legislativa. Cidadãos, empresas, 
associações, autarcas, trabalhadores e dirigentes do Estado, membros do governo e 
respetivos gabinetes. Uma palavra final de agradecimento à Ministra da Presidência 
e da Modernização Administrativa pelo seu permanente empenho e dedicação a 
esta tarefa diária de tornar tudo mais simples.

Graça Fonseca
Secretária de Estado Adjunta e da Modernização Administrativa

INTRODUÇÃO
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O SIMPLEX+2017 contém medidas de simplificação legislativa e administrativa que 
contribuem para a melhoria da qualidade dos serviços, com particular enfoque no 
atendimento aos cidadãos e empresários.

No SIMPLEX+2017 existem medidas para tornar mais fácil o cumprimento de 
obrigações fiscais e para a segurança social, diminuindo redundâncias e eliminando 
a necessidade de preenchimento de declarações e entrega de informações 
desnecessárias; medidas de integração e centralização de bases de dados, portais 
e informações, reduzindo desta maneira diversos encargos administrativos; medidas 
para simplificar processos de licenciamento e de início de atividades económicas; 
medidas que facilitam a emissão e o ciclo de vida de documentos pessoais e 
certidões; medidas que modernizam a forma e o modo como são prestados serviços 
públicos essenciais, promovendo a eficiência e eficácia da administração pública e 
melhorando as condições de trabalho dos funcionários da Administração Pública.

Neste programa é, igualmente, de salientar a existência de medidas que resultam da 
cooperação entre as diversas áreas de governação, como a medida “Documento Único 
Automóvel na carteira” ou a “Prova escolar automática para abono de família”. Todavia, 
também estão inscritas algumas que exigem uma articulação entre diferentes níveis 
da administração, como a medida “Harmonização de procedimentos nas autarquias 
locais”, que articula, em projeto-piloto, serviços do Estado central e da Comunidade 
Intermunicipal do Médio Tejo, ou como seja a medida “Eventos e espetáculos  
+ simples” com as autarquias locais.

Por fim, o SIMPLEX+2017 leva a dinâmica de simplificação para além das fronteiras 
dos serviços públicos, integrando medidas como o “Evolução MB serviço especial” 
ou a “Administração Pública@TV” que exigem a cooperação entre o setor público e 
o setor privado.

SÍNTESE EXECUTIVA 
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O SIMPLEX JAM nasceu da vontade e da necessidade de incluir os funcionários da  
Administração Pública na construção das medidas do programa SIMPLEX+2017. 

Sendo objetivo do SIMPLEX+ a modernização e a simplificação de processos que têm 
impacto na vida dos cidadãos e das empresas no seu relacionamento com o Estado, 
julgamos decisivo envolver os funcionários no alcance destes objetivos.

Quem presta, direta ou indiretamente, serviços aos cidadãos possui uma experiência  
e um saber que não é despiciendo. Atendendo a este facto, decidimos ouvi-los, criando, 
para o efeito, espaços de debate, com a disponibilização das ferramentas necessárias 
à construção de soluções. 

Este foi o mote para se conceber o projeto SIMPLEX JAM que, nesta primeira edição, 
contou com a participação de 133 funcionários, de diferentes áreas e funções distintas, 
provenientes de diversos pontos do território nacional.

Em 5 sessões realizadas em Lisboa, Porto, Coimbra, Évora e Faro, foi possível reunir  
diferentes grupos de trabalho, constituídos aleatoriamente, em que se identificaram  
problemas e se propuseram soluções, segundo um modelo de design thinking.

O SIMPLEX+2017 contempla 19 medidas decorrentes de outras tantas propostas 
provenientes das sessões do SIMPLEX JAM, que representam 21% das medidas das 8  
áreas da Governação (Agricultura Florestas e Desenvolvimento Rural, Planeamento  
e das Infraestruturas, Saúde, Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Justiça,  
Educação, Cultura e Finanças) envolvidas neste processo de co-criação. 

Todas as propostas resultantes destas 5 sessões foram úteis para a construção do 
programa SIMPLEX+2017. A sua classificação e categorização permitiu constituir 
uma base de trabalho proveitosa, possibilitando às diferentes áreas a construção  
de medidas que facilitem o contacto entre os cidadãos e as empresas com o Estado.



MEDIDAS EM DESTAQUE
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NOVOS MODELOS DE ATENDIMENTO

Implementar um conjunto de funcionalidades que facilitem o 
acesso aos serviços públicos, melhorando a qualidade e rapidez 
do atendimento, designadamente nas áreas da Saúde, Ambiente 
e Segurança Social.

Na Saúde, pretende-se implementar o Programa Nacional de 
Educação para a Saúde, Literacia e Autocuidados e definir 
áreas de intervenção prioritárias e planos de ação específicos. 
Visa-se, igualmente, a integração de cuidados e valorização dos 
Percursos dos utentes no Serviço Nacional de Saúde. A par destes 
objetivos quer-se, também, criar uma plataforma integrada de 
monitorização e avaliação dos serviços de saúde, nomeadamente, 
na satisfação dos utentes e profissionais de saúde, bem como 
no reconhecimento de boas práticas e na requalificação e 
modernização dos espaços de atendimento. 

Na área do Ambiente, pretende-se valorizar a individualidade de 
todos quantos recorrem aos serviços da Agência Portuguesas do 
Ambiente (APA). Assim, pretende-se disponibilizar progressivamente 
soluções de atendimento flexíveis e adaptadas ao perfil dos 
utentes, com base num modelo de atendimento integrado e 
multicanal. Prevê-se, igualmente, disponibilizar um sistema de 
agendamento online, garantindo uma resposta célere e eficiente 
às necessidades de pessoas e agentes económicos.

Na Segurança Social, quer-se modernizar e uniformizar o 
atendimento da Segurança Social, em regime de experiência 
piloto, num espaço de atendimento em Lisboa.

1

7 MEDIDAS EM DESTAQUE
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PIC PORTUGAL – FILMAR EM PORTUGAL

Criar uma Film Commission nacional, tendo como objetivos apoiar 
e promover o cinema e o audiovisual e a internacionalização 
de Portugal como destino de filmagens. Para a concretização 
destes objetivos serão desenvolvidas diversas medidas, em 
articulação com as entidades regionais e municipais existentes, 
nomeadamente a modernização e simplificação de procedimentos 
do evento de vida filmar em Portugal, criação de uma plataforma 
com serviços online integrados para quem pretende filmar ou 
fotografar em Portugal, entre outras.

2

7 MEDIDAS EM DESTAQUE

eBOLETIM DE SAÚDE ORAL

Criar um Boletim de Saúde Oral a disponibilizar na área do cidadão 
do Portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e acessível através 
do perfil de registo profissional (dentistas/higienistas) e pessoal 
(agregado familiar).

Operacionalizar a emissão de cheques dentista, através da 
disponibilização de cheques digitais, que são enviados para 
o telemóvel ou email do Encarregado de Educação e que 
mensalmente possa ser reenviada mensagem relembrando para 
a utilização do cheque. Pretende-se a desmaterializção dos 
cheques, evitar o extravio e esquecimento do cheque e aumentar 
o uso dos cheques dentista.

3

PAGAMENTO DE IMPOSTOS  
COM CARTÃO DE CRÉDITO

Permitir o pagamento de impostos com cartões de crédito.

4
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HARMONIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS 
NAS AUTARQUIAS LOCAIS

Implementar um projeto piloto a desenvolver nos 13 municípios 
pertencentes à Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo para 
articular e harmonizar procedimentos municipais, designadamente, 
auditorias nas áreas do urbanismo e da contratação pública,  
licenciamento municipal e regulamentação, no sentido de facilitar 
e simplificar as relações que os investidores e cidadãos têm com os 
Municípios. Pretende-se dotar o sector público da administração 
local com novos métodos e soluções organizativas mais harmoniosas 
que favoreçam e reforcem uma atuação em rede, consolidando  
a competitividade municipal.

5

7 MEDIDAS EM DESTAQUE

NOVO SIMULADOR DE PENSÕES

Criar um novo simulador de pensões na Segurança Social Direta.

6

EXPLORAÇÕES BIOLÓGICAS  
+ SIMPLES

Simplificar a constituição de explorações biológicas. Pretende-se, 
nomeadamente, reduzir os procedimentos administrativos inerentes 
à sua criação e/ou licenciamento.

7





MONITORIZAÇÃO +
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Monitorização interna do SIMPLEX 
A monitorização da implementação das medidas SIMPLEX+ é realizada através 
de uma plataforma eletrónica transversal a todas as áreas de governação, à qual 
acedem diretamente todos os pontos focais da Rede SIMPLEX. Assim, a informação 
relativa ao estado da execução de cada uma das medidas do SIMPLEX+2016 foi 
preenchida pelos pontos focais respetivos. Para facilitar a tarefa de preenchimento 
e permanente atualização do estado de execução das medidas foi definido um 
quadro de planeamento transversal a todas elas, com a identificação das fases e 
das respetivas tarefas. Esta funcionalidade permite a elaboração e uniformização 
de relatórios coerentes de implementação.

Desta forma, incumbe a cada ponto focal identificar as tarefas necessárias  
à concretização de cada medida.

A cada tarefa é também atribuída uma percentagem de execução, que permite  
o apuramento da taxa de execução por medida, por área de governação e na execução 
global do programa.

O estado das tarefas vai sendo alterado até à sua conclusão, adicionando uma 
evidência do seu termo.

Monitorização externa do SIMPLEX 
A avaliação do SIMPLEX+2016, através da Monitorização MAIS, mostrou os resultados 
positivos alcançados. Assim, no SIMPLEX+2017 vamos manter este mecanismo de  
monitorização e avaliação, para que a implementação das medidas se torne cada 
vez mais adaptada às expectativas dos cidadãos e das empresas, que são, afinal,  
os verdadeiros destinatários e utilizadores dos serviços públicos.

MONITORIZAÇÃO +





ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA  
+ EFICIENTE
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Denominação da medida Alimentação Saudável nas Escolas

Ministério M. da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural

Em colaboração com M. da Educação

Prazo 2.º Trimestre 2018

Descrição Simplificar o acesso ao Regime da Fruta Escolar, através da disponibilização  
aos municípios de cada região, de uma lista de empresas previamente aprovadas 
pelo Instituto de Financiamento de Agricultura e Pescas (IFAP). Essas empresas 
encarregar-se-ão de todas as operações, desde a compra da fruta até à sua 
distribuição nas escolas.

Destinatários Administração Pública

Fonte Pontos Focais, Processo participativo interno à Administração Pública

Denominação da medida Ambiente.doc

Ministério M. do Ambiente

Em colaboração com

Prazo 3.º Trimestre 2018

Descrição Implementar um Sistema de Gestão Documental e de Processos no Ministério  
do Ambiente, que permita a desmaterialização de processos, a uniformização 
dos canais de informação e a partilha de dados. 
As áreas prioritárias de intervenção serão os Gabinetes dos Membros do Governo 
e a Secretaria-Geral do Ministério do Ambiente, garantindo a interoperabilidade 
com os Sistemas de Gestão Documental das entidades e organismos tutelados.

Destinatários Administração Pública

Fonte Processo participativo interno à Administração Pública

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
+ EFICIENTE
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Denominação da medida Assessoria Técnica aos Tribunais Online

Ministério M. do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social

Em colaboração com

Prazo 3.º Trimestre 2017

Descrição Alargar a solução de Assessoria Técnica aos Tribunais a todo o território nacional, 
incluindo a comunicação automática entre a Segurança Social e a Tribunais.

Destinatários Administração Pública

Fonte Pontos Focais

Denominação da medida Avaliação de procedimentos necessários à realização de investimentos

Ministério M. dos Negócios Estrangeiros

Em colaboração com M. da Presidência e da Modernização Administrativa , M. Adjunto

Prazo 1.º Trimestre 2018

Descrição Identificar os obstáculos e pontos de estrangulamento que mais contribuem 
para morosidade excessiva na concretização de projetos de investimento. Propor 
medidas transversais de simplificação administrativa com vista a facilitar a 
tramitação de novos projetos de investimento monitorizados pela Agência para o 
Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP).

Destinatários Empresas

Fonte Processo participativo interno à Administração Pública

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
+ EFICIENTE
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Denominação da medida Caderno Eleitoral Eletrónico

Ministério M. da Administração Interna

Em colaboração com

Prazo 4.º Trimestre 2018

Descrição Desmaterializar os cadernos eleitorais, permitindo ordená-los alfabeticamente 
e descarregá-los online, bem como preparar o exercício do direito de  voto 
desmaterializado, nos termos da proposta de lei apresentada pelo Governo  
à Assembleia da República.

Destinatários Cidadãos

Fonte Programa do Governo, 

Denominação da medida Capacitação online para a internacionalização

Ministério M. dos Negócios Estrangeiros

Em colaboração com

Prazo 2.º Trimestre 2018

Descrição Desenvolver  e disponibilizar online conteúdos dirigidos à aprendizagem  
e capacitação das empresas em matéria de internacionalização.

Destinatários Empresas

Fonte Processo participativo interno à Administração Pública
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Denominação da medida Centro de Aprendizagem e Capacitação SNS

Ministério M. da Saúde

Em colaboração com

Prazo 4.º Trimestre 2018

Descrição Desenvolver uma plataforma de partilha de recursos de informação, 
conhecimento e formação para cuidadores informais e profissionais de saúde.  
Os conteúdos são validados previamente a nível cientifico e técnico, promovendo 
a literacia em saúde e a capacitação do cidadão. Pretende-se disponibilizar o 
acesso a recursos de informação e comunicação, de forma articulada com as 
unidades de saúde de proximidade, como por exemplo unidades de cuidados  
de saúde primários, unidades de cuidados de saúde hospitalares ou unidades  
de cuidados continuados integrados. Visa igualmente disponibilizar, o acesso a 
uma área de aprendizagem colaborativa e de partilha de boas práticas em saúde, 
aos profissionais.

Destinatários Administração Pública

Fonte Programa do Governo, Pontos Focais, Processo participativo interno  
à Administração Pública

Denominação da medida Certificação eletrónica no Instituto Diplomático/MNE

Ministério M. dos Negócios Estrangeiros

Em colaboração com M. da Justiça

Prazo 2.º Trimestre 2018

Descrição Introdução do procedimento de certificação eletrónica dos instrumentos 
internacionais vinculativos e dos atos de registo civil dos Consulados de Portugal, 
depositados no Instituto Diplomático.

Destinatários Administração Pública

Fonte Processo participativo interno à Administração Pública

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
+ EFICIENTE
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Denominação da medida Desmaterialização Saúde+

Ministério M. da Saúde

Em colaboração com

Prazo 2.º Trimestre 2018

Descrição Desmaterializar a correspondência e outros fluxos de informação entre o Ministério 
da Saúde, as entidades públicas da saúde, as empresas do setor e os cidadãos. 
Pretende-se utilizar plataformas digitais interoperáveis dentro dos serviços  
da Administração Pública, implementado a utilização de assinaturas eletrónicas 
qualificadas, através do Cartão de Cidadão e do Sistema de Certificação de Atributos 
Profissionais para os dirigentes da Administração Pública. Visa-se, também, reforçar  
os sistemas de notificação eletrónica das comunicações na Saúde.

Destinatários Administração Pública

Fonte Pontos Focais, Processo participativo interno à Administração Pública

Denominação da medida E-learning e e-comunidades MNE para os postos no estrangeiro

Ministério M. dos Negócios Estrangeiros

Em colaboração com

Prazo 2.º Trimestre 2018

Descrição Modernizar a Plataforma de Formação do MNE, incluindo acesso via aplicação 
móvel (app), criação de uma base de dados temática de conteúdos de formação 
e inclusão de e-books. A plataforma contém 7 e-comunidades dedicadas a temas 
relevantes para os participantes que exercem funções nos 5 continentes, 
permitindo a atualização de conhecimentos, a partilha e esclarecimento de dúvidas 
e a abordagem de novas situações. Pretende-se, também, elaborar manuais de 
conteúdos, com envolvimento das diferentes entidades da Administração Pública, 
e criação tecnológica e multimédia para ministrar formação online aos recursos 
humanos do Ministério dos Negócios Estrangeiros no estrangeiro.

Destinatários Administração Pública

Fonte Pontos Focais

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
+ EFICIENTE
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Denominação da medida eDoc@MTSSS

Ministério M. do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social

Em colaboração com

Prazo 1.º Trimestre 2018

Descrição Alargar a plataforma de gestão documental a todo o Ministério do Trabalho 
Solidariedade e Segurança Social (MTSSS), com possibilidade de interoperar  
com outros organismos da Administração Pública. Pretende-se a uniformização  
de processos de circulação eletrónica de documentos, desmaterializando desta 
forma os processos administrativos entre todas as entidades do Ministério, 
cumprindo-se todos os requisitos de interoperabilidade semântica, de forma  
a garantir-se a conexão com as plataformas de outros setores.

Destinatários Administração Pública

Fonte Pontos Focais

Denominação da medida Escola + simples para os professores

Ministério M. da Educação

Em colaboração com M. da Presidência e da Modernização Administrativa

Prazo 3.º Trimestre 2018

Descrição Desburocratizar os procedimentos atuais, em contexto escolar, que são  
da responsabilidade dos professores, minimizando os tempos de recolha  
de informação, preenchimento de registos e arquivo, permitindo-lhes focalizar 
recursos na prossecução do sucesso escolar, em particular à direção dos 
agrupamentos.

Destinatários Administração Pública

Fonte Pontos Focais, Processo participativo interno à Administração Pública

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
+ EFICIENTE
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Denominação da medida Eventos fiscalizados uma só vez

Ministério M. da Economia

Em colaboração com M. Adjunto, M. da Administração Interna, M. do Trabalho, Solidariedade e Segurança 
Social, M. das Finanças, M. da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural

Prazo 2.º Trimestre 2018

Descrição Instituir um interlocutor único na Administração Pública que garanta,  
na realização de eventos, a articulação prévia entre os organismos fiscalizadores. 
Pretende-se que o interlocutor único interaja com os promotores, sirva de ponto 
de contacto e elo de ligação com as demais entidades fiscalizadores, evitando que 
o agente económico tenha de contactar inúmeras organismos aquando  
da preparação dos eventos.

Destinatários Empresas

Fonte Pontos Focais

Denominação da medida GeoPortal da Energia e Geologia

Ministério M. da Economia

Em colaboração com

Prazo 4.º Trimestre 2018

Descrição Implementar, no âmbito do geoPortal do Laboratório Nacional de Energia  
e Geologia (LNEG),  instrumentos de melhoria do atendimento e de acesso  
à informação para cidadãos e empresas nas áreas dos recursos geológicos.

Destinatários Cidadãos e Empresas

Fonte Processo participativo interno à Administração Pública

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
+ EFICIENTE
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Denominação da medida Gestão de Comparticipações na Doença Profissional

Ministério M. do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social

Em colaboração com M. da Saúde

Prazo 4.º Trimestre 2018

Descrição Desenvolver um webservice para troca de informação relativa à comparticipação 
de medicamentos. Este serviço destina-se a agilizar a troca de informação entre 
as Administrações Regionais de Saúde e o Instituto da Segurança Social para 
financiamento das despesas com medicamentos de pensionistas por doença 
profissional. Pretende-se contribuir para uma maior eficiência na despesa relativa 
à comparticipação de medicamentos nesta área, através da criação de uma lista 
de medicamentos associados a cada doença profissional.

Destinatários Administração Pública

Fonte Pontos Focais, Processo participativo interno à Administração Pública

Denominação da medida GestãoMar + Sistema de Worflow Integrado

Ministério M. do Mar

Em colaboração com

Prazo 1.º Trimestre 2019

Descrição Implementar um sistema eletrónico de comunicação e partilha de informação 
processual, que permita uma maior coordenação e rapidez da comunicação entre 
serviços e, simultaneamente, uma maior transparência para o cidadão, que poderá 
ter acesso ao ponto de situação da evolução do seu pedido e do seu processo.

Destinatários Administração Pública

Fonte Programa do Governo, 
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Denominação da medida Harmonização de procedimentos nas autarquias locais

Ministério M. da Presidência e da Modernização Administrativa

Em colaboração com M. da Economia, M. Adjunto

Prazo 1.º Trimestre 2019

Descrição Projeto piloto a desenvolver nos 13 municípios pertencentes à Comunidade 
Intermunicipal do Médio Tejo para articular e harmonizar procedimentos 
municipais, designadamente, auditorias nas áreas do urbanismo e da contratação 
pública, licenciamento municipal e regulamentação, no sentido de facilitar  
e simplificar as relações que os investidores e cidadãos têm com os Municípios. 
Pretende-se dotar o sector público da administração local com novos métodos  
e soluções organizativas mais harmoniosas que favoreçam e reforcem uma 
atuação em rede, consolidando a competitividade municipal.

Destinatários Administração Pública

Fonte Pontos Focais

Denominação da medida Informação ao Tribunal + Direta

Ministério M. do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social

Em colaboração com M. da Justiça

Prazo 3.º Trimestre 2018

Descrição Promover a interoperabilidade de dados entre o Ministério do Trabalho, 
Solidariedade e Segurança Social e o Ministério da Justiça, para análise e 
avaliação de pedidos, no contexto de processos dos Tribunais Tutelar Cível  
e Proteção de Crianças e Jovens, através da plataforma de Interoperabilidade  
na Administração Pública (IAP).

Destinatários Administração Pública

Fonte Pontos Focais

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
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Denominação da medida Interop4all

Ministério M. da Presidência e da Modernização Administrativa

Em colaboração com

Prazo 1.º Trimestre 2019

Descrição Desenvolver uma estratégia de interoperabilidade de gestão documental, 
permitindo implementar uma solução tecnológica que facilite a interoperabilidade 
de sistemas de gestão documental entre os serviços e os gabinetes do Governo.

Destinatários Administração Pública

Fonte Pontos Focais

Denominação da medida ITSM@RING

Ministério M. da Presidência e da Modernização Administrativa

Em colaboração com

Prazo 4.º Trimestre 2017

Descrição Melhorar a eficiência, eficácia e gestão do serviço de apoio aos utilizadores da 
RInG (rede interna do Governo), revendo processos, métodos e métricas aplicadas.

Destinatários Administração Pública

Fonte Pontos Focais
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Denominação da medida Lexionário

Ministério M. da Presidência e da Modernização Administrativa

Em colaboração com

Prazo 4.º Trimestre 2017

Descrição Criar um dicionário de terminologia jurídica de Direito Público e de Direito Civil, 
para complemento de informação jurídica disponibilizada no portal www.dre.pt.

Destinatários Cidadãos e Empresas

Fonte Programa do Governo, Pontos Focais

Denominação da medida Loja de Cidadão do Futuro

Ministério M. da Presidência e da Modernização Administrativa

Em colaboração com

Prazo 4.º Trimestre 2018

Descrição Desenvolver um protótipo ou espaço de demonstração que antecipe tendências 
de design, de organização de espaços e de suportes tecnológicos sobre o futuro 
do atendimento em serviços públicos.

Destinatários Cidadãos e Empresas

Fonte Processo participativo interno à Administração Pública
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Denominação da medida Modelo único de prestação de contas das entidades públicas

Ministério M. das Finanças

Em colaboração com

Prazo 1.º Trimestre 2018

Descrição Definir o modelo de prestação única de contas, a vários destinatários, 
nomeadamente Tribunal de Contas, Área de Governação das Finanças, Tutela  
e Público em geral. O modelo de relato único deve produzir redução de recursos.

Destinatários Administração Pública

Fonte Pontos Focais, Processo participativo interno à Administração Pública

Denominação da medida Notificações + Simples

Ministério M. das Finanças

Em colaboração com

Prazo 1.º Trimestre 2018

Descrição Simplificar a linguagem das notificações da Autoridade Tributária.

Destinatários Cidadãos e Empresas

Fonte Processo participativo interno à Administração Pública
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Denominação da medida Paperless Saúde+

Ministério M. da Saúde

Em colaboração com

Prazo 1.º Trimestre 2018

Descrição Desmaterializar os processos e procedimentos no âmbito clínico, nomeadamente 
relativos aos Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica, como por 
exemplo resultados de exames laboratoriais e de imagem, e sua interligação 
com os sistemas e tecnologias de informação da saúde. Estes resultados ficarão 
acessíveis de forma integrada na área do cidadão do Portal SNS, permitindo  
o acesso à informação disponível nas diferentes unidades hospitalares e cuidados 
de saúde primários.

Destinatários Cidadãos

Fonte Programa do Governo, Processo participativo interno à Administração Pública

Denominação da medida Penhoras integradas

Ministério M. do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social

Em colaboração com M. da Justiça

Prazo 4.º Trimestre 2017

Descrição Desenvolver funcionalidades que permitam uma melhor e mais adequada gestão 
das penhoras na segurança social, que envolva a integração eletrónica de 
dados com a Justiça, permitindo a tribunais ou agentes de execução realizar, 
nomeadamente, as seguintes operações:
a) registo, alteração e consulta de Penhoras; 
b) consulta de Informações relativas a Beneficiários (Pessoas Singulares);  
c) consulta de Informações relativas a Contribuintes (Pessoas Coletivas); 
d) consulta de Envio de Informação de Processamento de uma Ordem de Penhora; 
e) gestão e levantamento de penhoras bancárias.

Destinatários Administração Pública

Fonte Pontos Focais
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Denominação da medida Plataforma Integrada de Contraordenações da proteção civil

Ministério M. da Administração Interna

Em colaboração com

Prazo 4.º Trimestre 2018

Descrição Implementar um sistema integrado para procedimentos de contraordenações  
na Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC). Pretende-se a desmaterialização 
da informação e a centralização de processos. Assim, permitem-se maiores ganhos 
operacionais e financeiros, resultantes também de um aumento de produtividade 
e motivação dos recursos humanos. Destaca-se a especificação  
de funcionalidades e integração com outros sistemas e plataformas de gestão  
de informação georreferenciada.

Destinatários Administração Pública

Fonte Pontos Focais

Denominação da medida Prestar contas

Ministério M. Adjunto

Em colaboração com

Prazo 1.º Trimestre 2018

Descrição Publicar trimestralmente uma listagem dos instrumentos de cooperação tecnica 
e financeira e de auxilio  financeiro, celebrados por cada área governativa, com os 
respetivos montantes e prazos.

Destinatários Administração Pública

Fonte Processo participativo interno à Administração Pública
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Denominação da medida Proteção Civil Comunica

Ministério M. da Administração Interna

Em colaboração com

Prazo 4.º Trimestre 2018

Descrição Criar uma nova plataforma de comunicação com cidadão, no âmbito da Proteção 
Civil, permitindo a centralização de comunicações voz num único sistema, abolindo 
as centrais atualmente dispersas, dotando a Autoridade Nacional de Proteção Civil 
(ANPC) de mecanismos de auditoria de qualidade de serviço e obtendo superior 
eficiência na exploração dos canais de comunicação voz. 
Inclui-se a integração com outros sistemas e plataformas, como o site institucional 
da ANPC, com disponibilização de informação sobre proteção e socorro, que detém 
forte pendor na informação operacional e estatística, em tempo quase real.

Destinatários Administração Pública

Fonte Pontos Focais

Denominação da medida Prova escolar automática para abono de família

Ministério M. do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social

Em colaboração com M. da Educação

Prazo 2.º Trimestre 2018

Descrição Criar um webservice para automatizar a prova escolar de estudantes do ensino 
público, para efeitos de abono de família.

Destinatários Administração Pública

Fonte Pontos Focais
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Denominação da medida Provas de aferição online

Ministério M. da Educação

Em colaboração com

Prazo 3.º Trimestre 2018

Descrição Realizar provas nacionais de avaliação externa em ambiente eletrónico, 
desmaterializando os seguintes processos: conceção e aplicação da prova, 
classificação das respostas dos alunos e publicação de resultados. Esta operação 
incide sobre as provas de aferição do 8.º ano de escolaridade. 
As vantagens desta solução de avaliação eletrónica são, entre outras, as seguintes:
a)  redução significativa de custos no médio e longo prazos;
b)  flexibilidade na aplicação, nomeadamente no que se refere ao local  

e ao momento da sua disponibilização;
c)  classificação automática dos itens de resposta fechada;
d)  aumento da qualidade e da fiabilidade da classificação das respostas aos itens 

de resposta aberta, já que a classificação online permite monitorizar, em tempo 
real, o trabalho dos professores classificadores, bem como utilizar técnicas 
como a dupla classificação;

e)  maior facilidade de armazenamento, eliminando a guarda física das provas, 
principalmente após a sua realização;

f)  possibilidade de acelerar os tempos de classificação, pois parte dos itens das 
provas são em processo de classificação automática;

g)  possibilidade de explorar novos tipos de itens, nomeadamente testes 
adaptativos e itens interativos, com elevado potencial formativo.

Destinatários Cidadãos

Fonte Processo participativo interno à Administração Pública

Denominação da medida Rastreios de Saúde+

Ministério M. da Saúde

Em colaboração com

Prazo 2.º Trimestre 2018

Descrição Criar uma plataforma integrada de registo, gestão e programação de rastreios  
de saúde.

Destinatários Cidadãos

Fonte Programa do Governo, Pontos Focais, Processo participativo interno à 
Administração Pública
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Denominação da medida Reconhecimento IPSS Saúde

Ministério M. da Saúde

Em colaboração com M. da Presidência e da Modernização Administrativa, M. do Trabalho, Solidariedade 
e Segurança Social, M. da Administração Interna

Prazo 4.º Trimestre 2018

Descrição Criar uma plataforma de registo, caraterização e partilha de informação sobre as 
Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do âmbito da Saúde. Este 
instrumento visa promover o acesso a informação qualificada e a comunicação entre 
entidades públicas e associativas, de forma a garantir uma maior transparência e 
articulação com as necessidades reportadas no domínio do bem-estar e qualidade de 
vida das pessoas, famílias e comunidades, nomeadamente nos seguintes domínios:
a)  Apoio à infância e juventude, incluindo as crianças e jovens em perigo;
b)  Apoio à família;
c)  Apoio às pessoas idosas;
d)  Apoio às pessoas com deficiência e incapacidade;
e)  Apoio à integração social e comunitária;
f)  Protecção social dos cidadãos nas eventualidades de doença, velhice, invalidez 

e morte, bem como em todas as situações de falta ou diminuição de meios de 
subsistência ou de capacidade para o trabalho;

g)  Prevenção, promoção e protecção da saúde, nomeadamente através da prestação 
de cuidados de medicina preventiva, curativa e de reabilitação e assistência 
medicamentosa.

Pretende-se desmaterializar o processo de reconhecimento do âmbito e da 
representatividade, o registo e as formas de apoio às associações de defesa dos utentes da 
saúde, de acordo com a Lei das Associações de defesa dos Utentes de Saúde. Pretende-se 
estabelecer, ainda, os direitos de participação e de intervenção das associações de defesa 
dos utentes da saúde junto da administração central, regional e local.

Destinatários Associações, Fundações ou Coletividades

Fonte Pontos Focais, Processo participativo interno à Administração Pública

Denominação da medida Reembolso + ágil

Ministério M. da Presidência e da Modernização Administrativa

Em colaboração com

Prazo 4.º Trimestre 2017

Descrição Agilizar o procedimento de reembolsos dos fundos comunitários relativos ao 
Sistema de Apoio à Modernização Administrativa (SAMA), sem obrigar à obtenção 
da certidão de não dívida à Autoridade Tributária, à semelhança do que já 
acontece para a Segurança Social.

Destinatários Administração Pública

Fonte Processo participativo interno à Administração Pública
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Denominação da medida Regime de Gestão Financeira + Simples

Ministério M. das Finanças

Em colaboração com

Prazo 1.º Trimestre 2018

Descrição Definir e consolidar o Regime Financeiro do Estado inerente à alteração da nova 
Lei de Enquadramento Orçamental,  com a consolidação de legislação conexa 
dispersa correspondente, visando a simplificação, otimização de processos  
e a adoção das melhores práticas de gestão desde o planeamento à prestação  
de contas.

Destinatários Administração Pública

Fonte Pontos Focais, Processo participativo interno à Administração Pública

Denominação da medida Registo das Fundações e das Entidades de Utilidade Pública

Ministério M. da Presidência e da Modernização Administrativa

Em colaboração com M. da Justiça

Prazo 1.º Trimestre 2019

Descrição Criar o registo único das fundações que prosseguem os seus fins em território 
nacional, disponibilizando publicamente informação fiável e reduzindo custos 
burocráticos.

Destinatários Administração Pública

Fonte Pontos Focais, Processo participativo interno à Administração Pública
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Denominação da medida Relatório Clínico +

Ministério M. da Saúde

Em colaboração com M. da Justiça

Prazo 3.º Trimestre 2018

Descrição Criar uma plataforma eletrónica interativa entre os Ministérios da Saúde  
e da Justiça, que contemple o circuito dos pedidos de relatórios clínicos  
por parte dos tribunais aos hospitais, para decisão de processos em curso,  
e a sua disponibilização digital pelos hospitais.  
Pretende-se diminuir os tempos de resposta entre o pedido e a sua 
disponibilização, assim como a melhorar da articulação institucional  
na Administração Pública, evitando a impressão, envio por correio e registos  
de envio e receção.

Destinatários Administração Pública

Fonte Pontos Focais, Processo participativo interno à Administração Pública

Denominação da medida Reporte + Simples do Setor Empresarial do Estado

Ministério M. das Finanças

Em colaboração com M. da Saúde

Prazo 2.º Trimestre 2018

Descrição Simplificar o reporte de informação económico e financeiro das empresas  
do setor empresarial do Estado (SEE), incluindo as entidades empresariais  
do Serviço Nacional de Saúde, através de webservices que permitam às entidades  
da Administração Pública obter a informação de que necessitam diretamente  
dos sistemas de informação das entidades do SEE. Pretende-se aumentar  
o automatismo, a capacidade de monitorização e o acompanhamento, assim como 
diminuir o erro de reporte com sistemas de controlo.

Destinatários Administração Pública

Fonte Pontos Focais, Processo participativo interno à Administração Pública
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Denominação da medida Resolução Alternativa de Litígios de consumo +integrada

Ministério M. da Economia

Em colaboração com M. da Justiça

Prazo 1.º Trimestre 2018

Descrição Implementar e dinamizar a rede nacional de arbitragem de consumo. Pretende-se 
promover a resolução extrajudicial de litígios entre consumidores e empresas,  
em todo o território nacional, assegurando que muitos conflitos sejam resolvidos 
fora dos tribunais judiciais e de forma célere e tendencialmente gratuita.  
Numa 1.ª fase, pretende-se assegurar a coordenação entre os vários centros de 
arbitragem, garantindo a harmonização de procedimentos, estimulando o trabalho 
em rede e a partilha de informação. Pretende-se, ainda, promover as condições 
para o equilíbrio e a sustentabilidade financeira das entidades de Resolução 
Alternativa de Litígios (RAL) e assegurar a especialização através do envolvimento 
das Entidades Reguladoras dos Serviços Públicos Essenciais.

Destinatários Cidadãos e Empresas

Fonte Pontos Focais

Denominação da medida SIFICAP+

Ministério M. do Mar

Em colaboração com

Prazo 4.º Trimestre 2018

Descrição Implementar novas aplicabilidades na plataforma informática SIFICAP (Sistema  
de Fiscalização e Controlo das Atividades de Pesca), com a incorporação  
dos novos relatórios de inspeção, bem como dos processos de contraordenação 
e da respetiva tramitação processual, envolvendo a Direção-Geral de Recursos 
Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM), a Marinha, a Força Aérea,  
a Guarda Nacional Republicana, a Região Autónoma dos Açores e a Região 
Autónoma da Madeira.

Destinatários Administração Pública
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Denominação da medida Simplificação da comunicação entre tribunais e escolas

Ministério M. da Justiça

Em colaboração com M. da Educação

Prazo 3.º Trimestre 2018

Descrição Desmaterialização de informação envolvendo os tribunais e os estabelecimentos 
escolares, no que respeita às decisões judiciais de guarda e proteção de menores, 
através do Escola 360ºe via Interoperabilidade na Administração Pública (iAP).

Destinatários Administração Pública

Fonte Processo participativo interno à Administração Pública

Denominação da medida Simplificação do registo da receita não fiscal

Ministério M. das Finanças

Em colaboração com

Prazo 4.º Trimestre 2017

Descrição Introduzir a inventariação sistematizada em formato eletrónico dos diferentes 
tipos de receita não fiscal, respetiva base legal, entidade emitente, distribuição 
contabilística e de tesouraria e definição dos novos circuitos a implementar.

Destinatários Administração Pública

Fonte Pontos Focais, Processo participativo interno à Administração Pública
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Denominação da medida Subsídio por Educação Especial

Ministério M. do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social

Em colaboração com M. da Educação

Prazo 3.º Trimestre 2018

Descrição Criar um sistema eletrónico que permita gerir os requerimentos relativos ao 
subsídio de educação especial que transitam atualmente em papel, entre a 
Segurança Social e a Educação. Pretende-se eliminar a troca de informação 
processual em papel, com reflexos diretos na diminuição dos tempos processuais 
e agilização dos Serviços.

Destinatários Administração Pública

Fonte Pontos Focais

Denominação da medida Tribunais Tributários e AT em linha

Ministério M. da Justiça

Em colaboração com M. das Finanças

Prazo 4.º Trimestre 2018

Descrição Implementar a tramitação eletrónica entre Tribunais Tributários e a Autoridade 
Tributária no envio de documentos relativos a estes processos.

Destinatários Administração Pública

Fonte Processo participativo interno à Administração Pública
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Denominação da medida Apoios sociais

Ministério M. do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social

Em colaboração com Todo o Governo

Prazo 3.º Trimestre 2018

Descrição Uniformizar o conceito de insuficiência económica para efeitos de atribuição  
de apoios sociais e desenvolvimento dos sistemas de informação necessários  
que permitam uma atribuição imediata dos mesmos. Pretende-se promover  
a igualdade, a celeridade e a certeza na atribuição de apoios socais, combatendo 
a fraude e reduzindo a burocracia associada a estes processos.

Destinatários Cidadãos

Fonte Pontos Focais

Denominação da medida ARQUEOSIA – Modernização dos serviços digitais de arqueologia

Ministério M. da Cultura

Em colaboração com

Prazo 2.º Trimestre 2018

Descrição Modernizar os serviços de gestão e divulgação do património cultural, a otimização 
das plataformas de acesso à informação digital, nomeadamente, o site da Direção 
Geral de Património Cultural e Portal do Arqueólogo. A promoção de um interface de 
partilha entre a tutela do património cultural (Direção Geral de Património Cultural 
e Direções Regionais de Cultura) com o público alvo, visando a desmaterialização de 
documentação, análise de processos, partilha de dados geográficos e alfanuméricos. 
Pretende-se ainda fomentar o envolvimento do público em geral com o seu 
património cultural, ao disponibilizar novos conteúdos digitais.

Destinatários Cidadãos

Fonte Pontos Focais
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Denominação da medida Assistente Virtual Inteligente

Ministério M. da Administração Interna

Em colaboração com

Prazo 1.º Trimestre 2018

Descrição Criar um assistente virtual inteligente autónomo – webchat bot – que possa 
realizar as tarefas de atendimento via online. O assistente é programado para 
responder a todas as questões gerais e técnicas mais simples, que constam das 
Perguntas e Respostas Frequentes, e solicitar, no final da conversa, a avaliação 
do serviço.  Afigura-se como uma solução escalonável e adequada à medida das 
necessidades. Ficará disponível no site da Autoridade Nacional de Segurança 
Rodoviária (ANSR).

Destinatários Cidadãos

Fonte Pontos Focais

Denominação da medida Centro de Contacto do IFAP descentralizado

Ministério M. da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural

Em colaboração com

Prazo 4.º Trimestre 2017

Descrição Criar um centro de contacto descentralizado do Instituto de Financiamento  
da Agricultura e Pescas (IFAP), na Região Norte. Pretende-se aumentar  
a capacidade de resposta do atendimento, instituir um atendimento  
de proximidade ao beneficiário, tornando-o mais eficiente, em particular no caso  
dos projetos de investimento regional.

Destinatários Cidadãos e Empresas

Fonte Pontos Focais, Processo participativo interno à Administração Pública
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Denominação da medida Certificado de Empreiteiro “Online”

Ministério M. do Planeamento e das Infraestruturas

Em colaboração com

Prazo 1.º Trimestre 2018

Descrição Emitir certificados de empreiteiro de obras públicas e de obras particulares no 
momento em que são requeridos, online, através do portal do Instituto dos Mercados 
Públicos do Imobiliário e da Construção (IMPIC) ou do Balcão do Empreendedor.

Destinatários Empresas

Fonte Pontos Focais

Denominação da medida Declaração de Remunerações Certa

Ministério M. do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social

Em colaboração com

Prazo 1.º Trimestre 2018

Descrição Criar uma funcionalidade que possibilite a comunicação rápida entre a Segurança 
Social e os agentes económicos, com vista à regularização de obrigações 
declarativas. Pretende-se que exista a indicação de trabalhadores em falta 
no momento da entrega da declaração de remunerações, podendo a empresa 
corrigir imediatamente a situação. 
No momento da entrega da declaração de remunerações (DR), e sempre que não 
forem incluídos na DR todos os trabalhadores com qualificação aberta à data, 
será dada às entidades empregadoras a informação de que não estão a incluir 
todos os trabalhadores na declaração, dando-lhe a oportunidade de regularizar 
essa informação. Será ainda disponibilizada uma funcionalidade online para 
justificar a não inclusão desses trabalhadores.

Destinatários Empresas

Fonte Pontos Focais

COMUNICAÇÕES
+ SIMPLES
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Denominação da medida Equivalências e habilitações estrangeiras + simples

Ministério M. da Educação

Em colaboração com

Prazo 4.º Trimestre 2018

Descrição Desmaterializar totalmente os processos de atribuição de equivalências  
a habilitações obtidas no estrangeiro e de equiparação de habilitações do sistema 
educativo português. Para tanto, será necessário implementar um processo de 
equivalências automático e a criação de um workflow de aprovação para os casos 
em que não exista standard definido. Integração deste módulo com o registo 
biográfico do aluno do E360º e com módulo de emissão de diplomas e certificados, 
sempre que aquele venha a frequentar o sistema educativo português de nível 
básico ou secundário.

Destinatários Cidadãos

Fonte Processo participativo interno à Administração Pública

Denominação da medida Fundo de Garantia Salarial + Ágil

Ministério M. do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social

Em colaboração com M. da Justiça

Prazo 2.º Trimestre 2018

Descrição Disponibilizar, no Citius, a data de propositura da insolvência das empresas.

Destinatários Cidadãos e Empresas

Fonte Pontos Focais

COMUNICAÇÕES
+ SIMPLES
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Denominação da medida Georreferenciação do 112

Ministério M. da Administração Interna

Em colaboração com

Prazo 4.º Trimestre 2018

Descrição Implementar, em Portugal, a tecnologia AML (Advanced Mobile Location).  
Esta tecnologia é aplicada em smartphones, permitindo o reconhecimento  
de uma chamada de emergência para o número 112, ativando os serviços  
de geolocalização e enviando automaticamente, via SMS, as coordenadas  
de localização para o Centro Operacional 112.PT. 
Esta tecnologia melhora a precisão da localização do chamador em cerca  
de 4000 vezes, quando comparada com a precisão do método Cell ID,  
atualmente em funcionamento em Portugal.

Destinatários Cidadãos

Fonte Processo participativo interno à Administração Pública

Denominação da medida Gestão de Contratos Escolares + eficiente

Ministério M. da Educação

Em colaboração com

Prazo 2.º Trimestre 2018

Descrição Simplificar a recolha de informação junto dos estabelecimentos de ensino 
particular e cooperativo para agilizar pagamentos ao abrigo de contratos 
previstos no Decreto-Lei nº 152/2013 (Estatuto do Ensino Particular  
e Cooperativo).

Destinatários Empresas

Fonte Processo participativo interno à Administração Pública

COMUNICAÇÕES
+ SIMPLES
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Denominação da medida Inquéritos INE Online

Ministério M. da Presidência e da Modernização Administrativa

Em colaboração com

Prazo 2.º Trimestre 2018

Descrição Disponibilizar a utilização do canal web do Instituto nacional de Estatística (INE) 
como modo de resposta a inquéritos efetuados a cidadãos, a par das entrevistas 
presenciais e telefónicas, designadamente para o Inquérito à Utilização de 
Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas Famílias (IUTICF).

Destinatários Cidadãos

Fonte Processo participativo interno à Administração Pública

Denominação da medida Morada Única Digital

Ministério M. da Presidência e da Modernização Administrativa

Em colaboração com Todo o Governo

Prazo 2.º Trimestre 2018

Descrição Disponibilizar o serviço público de notificações eletrónicas associado à morada 
única digital, possibilitando a cidadãos e empresas serem notificados das 
mensagens provenientes dos serviços públicos, no seu endereço de correio 
eletrónico pessoal.

Destinatários Cidadãos e Empresas

Fonte Programa do Governo, Processo participativo interno à Administração Pública

COMUNICAÇÕES
+ SIMPLES
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Denominação da medida Port Tech Cluster Office

Ministério M. do Mar

Em colaboração com

Prazo 4.º Trimestre 2018

Descrição Criar uma estrutura virtual designada Port Tech Cluster Office, que é constituída 
por pontos focais de cada porto. Pretende-se que seja o principal ponto  
de contacto entre a rede portuária e a comunidade de investidores, 
disponibilizando informação sobre os custos e condições das rendas, concessões 
e itens afins, necessários à instalação de uma indústria ou empresa. 
Os Port Tech Clusters são uma rede de plataformas de aceleração tecnológica 
para as indústrias avançadas do mar, que se distribui nas seguintes sete áreas 
nos portos portugueses: energias renováveis oceânicas, green shipping (GNL), 
navios especializados, robótica e engenharia offshore, green ports, portos digitais, 
náutica de recreio. O objetivo da rede é fomentar a instalação de novas empresas, 
start-ups e centros de investigação tecnológica nas indústrias avançadas do mar 
nos portos portugueses, no sentido de criar uma geração empresarial produtora 
de novas tecnologias e de serviços marítimos inovadores, com forte potencial 
exportador e de elevado valor acrescentado.

Destinatários Empresas

Fonte Processo participativo interno à Administração Pública

Denominação da medida Processo de Codificação de Dispositivos Médicos + Simples

Ministério M. da Saúde

Em colaboração com

Prazo 3.º Trimestre 2018

Descrição Facilitar o processo de codificação de dispositivos médicos, criando um pedido 
automático para obtenção de Código de Dispositivo Médico (CDM) e possibilidade 
de emissão automática de Declaração / Certidão de Codificação para 
apresentação em processos de aquisição pública e comparticipação.

Destinatários Empresas

Fonte Pontos Focais, Processo participativo interno à Administração Pública

COMUNICAÇÕES
+ SIMPLES
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Denominação da medida Programa de Cooperação Online

Ministério M. do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social

Em colaboração com

Prazo 2.º Trimestre 2017

Descrição Desenvolver uma funcionalidade que permita às Instituições Particulares  
de Solidariedade Social (IPSS) e entidades equiparadas, responder online  
aos avisos de abertura de concurso, no âmbito do Programa de Celebração  
ou Alargamento de Acordos de Cooperação para o Desenvolvimento de Respostas 
Sociais (PROCOOP), desmaterializando-se deste modo o processo de candidaturas.

Destinatários Associações, Fundações ou Coletividades

Fonte Pontos Focais

Denominação da medida Prova de custas judiciais + simples

Ministério M. da Justiça

Em colaboração com

Prazo 4.º Trimestre 2017

Descrição Simplificar a prova de pagamento das taxas de justiça e outras custas judiciais 
junto do tribunal, dispensando o envio do respetivo documento comprovativo  
e agilizando assim o processo judicial.

Destinatários Cidadãos e Empresas

Fonte Processo participativo interno à Administração Pública

COMUNICAÇÕES
+ SIMPLES
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Denominação da medida Registo Nacional de Associações Juvenis + SIMPLES

Ministério M. da Educação

Em colaboração com

Prazo 1.º Trimestre 2018

Descrição Simplificar todo o processo de validação das inscrições do Registo Nacional  
de Associações Juvenis. Pretende-se que ele seja mais rápido, mais simples e mais 
fiável na tramitação dos documentos e na capacidade de resposta aos cidadãos. 
Pretende-se, também, promover o Associativismo Jovem, o intercâmbio associativo e a 
interoperabilidade com as plataformas do Conselho Nacional de Juventude (CNJ) e da 
Federação Nacional de Associações Juvenis (FNAJ), prosseguindo os seguintes objetivos:
a)  divulgar o Registo Nacional do Associativismo Jovem;
b)  permitir o conhecimento da distribuição geográfica e temporal de recursos, 

projetos e atividades do Associativismo Jovem;
c)  promover a troca de experiências e recursos do universo associativo;
d)  dinamizar uma plataforma social e de conhecimento online, georreferenciada  

e de base interativa;
e)  facilitar a constituição de redes, parcerias e projetos interassociativos;
f)  promover as boas práticas associativas.

Destinatários Associações, Fundações ou Coletividades

Fonte Processo participativo interno à Administração Pública

Denominação da medida Sistema Integrado do Estatuto do Mecenato Desportivo

Ministério M. da Educação

Em colaboração com

Prazo 4.º Trimestre 2017

Descrição Implementar um processo desmaterializado de receção, análise, decisão, 
publicitação e partilha de informação, relativo aos pedidos de atribuição  
do Estatuto de Mecenato Desportivo. Pretende-se simplificar todo o processo  
de análise e emissão de parecer, nomeadamente no que se refere à 
disponibilização online de informação respeitante à evolução das candidaturas, 
à publicitação da listagem atualizada de entidades subscritoras de processos de 
concessão sucessivamente deferidos e à articulação com os serviços pertinentes 
da autoridade tributária e aduaneira. 
Este serviço constitui uma evolução do Registo de Clubes Desportivos + Rápido.

Destinatários Associações, Fundações ou Coletividades

Fonte Processo participativo interno à Administração Pública

COMUNICAÇÕES
+ SIMPLES
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+ ACESSÍVEIS

Denominação da medida Certidão online das Pessoas Colectivas

Ministério M. da Justiça

Em colaboração com

Prazo 1.º Trimestre 2018

Descrição Criar uma certidão permanente de inscrição no Ficheiro Central de Pessoas 
Colectivas, que dispense as entidades de solicitar uma certidão de prova  
da sua existência jurídica para a prática de variados atos.

Destinatários Empresas

Fonte Processo participativo interno à Administração Pública

Denominação da medida Consumo financeiro + informado

Ministério M. da Economia

Em colaboração com

Prazo 3.º Trimestre 2018

Descrição Divulgar online, num ponto único, a informação disponibilizada pelas instituições 
de crédito quanto a produtos financeiros, designadamente em matéria  
de serviços mínimos bancários, comissões bancárias, cartões de crédito, 
 crédito hipotecário, crédito ao consumo e seguros, tendo em vista permitir  
aos consumidores a consulta de informação harmonizada e comparável.

Destinatários Cidadãos e Empresas

Fonte Pontos Focais
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Denominação da medida Dados Abertos +

Ministério M. da Presidência e da Modernização Administrativa

Em colaboração com

Prazo 1.º Trimestre 2018

Descrição Criar uma nova plataforma central de dados abertos, com o desenvolvimento  
de interação em comunidade, relativo não só datasets da Administração Pública, 
mas também de municípios e comunidade civil. Pretende-se introduzir uma “store” 
para disponibilização e publicidade às aplicações que reutilizam estes dados.

Destinatários Cidadãos e Empresas

Fonte Processo participativo interno à Administração Pública

Denominação da medida Dados abertos@TravelBI

Ministério M. da Economia

Em colaboração com

Prazo 4.º Trimestre 2018

Descrição Disponibilizar dados abertos no portal de conhecimento do Turismo de Portugal  
e sua integração no portal de dados abertos da Administração Pública.

Destinatários Empresas

Fonte Processo participativo interno à Administração Pública

DOCUMENTOS
+ ACESSÍVEIS
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Denominação da medida Documento Único Automóvel na carteira

Ministério M. da Justiça

Em colaboração com M. do Planeamento e das Infraestruturas

Prazo 4.º Trimestre 2018

Descrição Simplificar o conteúdo informativo e o layout do Documento Único Automóvel, 
que reúne elementos relativos às características do veículo e ao seu proprietário, 
revendo os respetivos sistemas de informação, comunicações e procedimentos. 
Torna-se assim mais fácil guardá-lo na carteira.

Destinatários Cidadãos e Empresas

Fonte Pontos Focais

Denominação da medida Faturas simplificadas nos transportes públicos

Ministério M. do Ambiente

Em colaboração com

Prazo 4.º Trimestre 2017

Descrição Desenvolver um sistema de bilhética para emissão de faturas simplificadas  
das empresas públicas de transporte, nas Máquinas de Venda Automática  
e nas ATM.

Destinatários Cidadãos

Fonte Programa do Governo, Processo participativo interno à Administração Pública

DOCUMENTOS
+ ACESSÍVEIS
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Denominação da medida Identificação no telemóvel

Ministério M. da Presidência e da Modernização Administrativa

Em colaboração com

Prazo 2.º Trimestre 2018

Descrição Criar um protótipo que disponibilize, em smartphones, uma imagem autêntica  
e certificada de um documento de identificação. 
Para além da imagem, a aplicação permitirá confirmar a autenticidade do cartão 
através de um código de verificação público, consultável online.

Destinatários Cidadãos

Fonte Processo participativo interno à Administração Pública

Denominação da medida Informação contraordenacional económica + acessível

Ministério M. da Economia

Em colaboração com

Prazo 1.º Trimestre 2018

Descrição Criar num ponto único de acesso online a informação sistematizada respeitante 
às contraordenações económicas e correspondentes coimas, que se encontram 
dispersas por diversos diplomas legais, facilitando o seu acesso aos agentes 
económicos. Esta sistematização permitirá avaliar a necessidade de aprovação 
de um regime jurídico para as contraordenações económicas, que estabeleça 
um procedimento geral e garanta a uniformização das molduras sancionatórias 
aplicáveis.

Destinatários Empresas

Fonte Processo participativo interno à Administração Pública

DOCUMENTOS
+ ACESSÍVEIS



PROGRAMA SIMPLEX +_2017

57

Denominação da medida Mapa do Ciberespaço Público

Ministério M. da Presidência e da Modernização Administrativa

Em colaboração com

Prazo 2.º Trimestre 2018

Descrição Criar e manter o mapa completo de todos os sites públicos, da administração 
direta e indireta do Estado. Possibilidade de qualquer cidadão consultar quais  
os URLs de cada área governativa, sabendo para cada URL se é site informativo 
ou transacional.

Destinatários Cidadãos e Empresas

Fonte Processo participativo interno à Administração Pública

Denominação da medida Matrícula na hora

Ministério M. do Planeamento e das Infraestruturas

Em colaboração com M. das Finanças, M. da Justiça

Prazo 3.º Trimestre 2018

Descrição Criar um sistema de atribuição de matrículas de veículos automático.

Destinatários Empresas

Fonte Pontos Focais

DOCUMENTOS
+ ACESSÍVEIS
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Denominação da medida Normas IPQ online

Ministério M. da Economia

Em colaboração com

Prazo 2.º Trimestre 2018

Descrição Disponibilizar, com acesso a partir do Portal do Cidadão, um serviço de consulta  
e compra online de normas portuguesas e europeias ao Instituto Português 
da Qualidade (IPQ). Para o efeito, disponibiliza-se a possibilidade de utilização  
de meios de pagamento electrónicos, evitando a deslocação ao IPQ dos cidadãos 
e empresas que necessitam de aceder, no seu quotidiano, ao conteúdo  
das normas em causa, no âmbito das suas actividades industriais, comerciais, 
educativas ou outras.

Destinatários Cidadãos e Empresas

Fonte Pontos Focais

Denominação da medida Registo Civil com documentos em Línguas Estrangeiras

Ministério M. da Justiça

Em colaboração com

Prazo 4.º Trimestre 2017

Descrição Estabelecer a possibilidade de apresentar, no âmbito do registo civil,  
um documento em língua inglesa, francesa ou espanhola para a instrução  
de qualquer processo, dispensando que o documento esteja traduzido para  
a língua portuguesa, com certificação da tradução. 

Destinatários Cidadãos e Empresas

Fonte Processo participativo interno à Administração Pública

DOCUMENTOS
+ ACESSÍVEIS
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Denominação da medida Reprodução digital on demand

Ministério M. da Cultura

Em colaboração com

Prazo 4.º Trimestre 2018

Descrição Desmaterializar todo o processo de fornecimento de conteúdos à distância, 
tornando-o um serviço online transacional. O utilizador passa a poder solicitar  
as cópias digitais sem ter de introduzir a descrição do documento, uma vez  
que os dados são carregados nos formulários automaticamente a partir do 
catálogo bibliográfico. A gestão do processo é também agilizada internamente, 
com a definição dos fluxos de trabalho, o envio de mensagens automáticas,  
a disponibilização temporária de ficheiros online e a possibilidade de pagamento 
com cartão de crédito.

Destinatários Cidadãos e Empresas

Fonte Programa do Governo, Pontos Focais

DOCUMENTOS
+ ACESSÍVEIS
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LICENCIAMENTOS
+ ÁGEIS

Denominação da medida Criação de entidades de gestão florestal + ágil

Ministério M. da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural

Em colaboração com

Prazo 2.º Trimestre 2018

Descrição Simplificar a constituição de entidades de gestão florestal. Pretende-se, 
nomeadamente, reduzir os procedimentos administrativos inerentes  
à sua criação e/ou licenciamento.

Destinatários Empresas

Fonte Pontos Focais

Denominação da medida Eventos e espetáculos + simples

Ministério M. Adjunto

Em colaboração com M. da Cultura, M. do Ambiente, M. da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento 
Rural, M. da Presidência e da Modernização Administrativa

Prazo 2.º Trimestre 2018

Descrição Integrar os vários procedimentos necessários à realização de eventos  
e espetáculos de natureza artística e outros, bem como atribuir aos municípios  
a gestão dos respetivos procedimentos. 

Destinatários Cidadãos e Empresas

Fonte Programa do Governo, Pontos Focais
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Denominação da medida Explorações biológicas + simples

Ministério M. da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural

Em colaboração com

Prazo 2.º Trimestre 2018

Descrição Simplificar a constituição de explorações biológicas. Pretende-se, nomeadamente, 
reduzir os procedimentos administrativos inerentes à sua criação e/ou 
licenciamento.

Destinatários Cidadãos e Empresas

Fonte Pontos Focais

Denominação da medida Exportação de vinhos + simples para países terceiros

Ministério M. da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural

Em colaboração com

Prazo 2.º Trimestre 2018

Descrição Criar um formulário, na plataforma iDigital, para apresentação de todas  
as despesas inerentes a um projeto aprovado, no âmbito da exportação de vinhos 
para os Mercados de Países Terceiros, isto é, fora da União Europeia.  
Pretende-se, entre outros:
a)  maior celeridade no processo;
b)  validação imediata da informação do beneficiário, possibilitando no momento  

a sua correção;
c)  redução de erros;
d)  evitar a prestção de informação repetida;
e)  disponibilizar a consulta, a todo o tempo, às entidades intervenientes.

Destinatários Empresas

Fonte Pontos Focais, Processo participativo interno à Administração Pública

LICENCIAMENTOS
+ ÁGEIS
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Denominação da medida Identificadores bibliográficos internacionais + simples

Ministério M. da Cultura

Em colaboração com

Prazo 3.º Trimestre 2018

Descrição Disponibilizar online um serviço totalmente transacional para o pedido,  
atribuição e gestão de identificadores bibliográficos internacionais,  
como o ISSN (International Standard Serial Number) e o ISMN (International Serial  
Music Number).

Destinatários Cidadãos e Empresas

Fonte Programa do Governo, Pontos Focais

Denominação da medida IPQ.net

Ministério M. da Economia

Em colaboração com

Prazo 4.º Trimestre 2018

Descrição Simplificar os regimes de licenciamento de equipamentos sob pressão e de 
cisternas, desmaterializando os respetivos procedimentos, cuja tramitação  
em plataforma eletrónica será acessível através do Balcão Empreendedor. 
Pretende-se assegurar uma gestão mais eficaz e uma maior celeridade dos 
processos de licenciamento a cargo do Instituto Português da Qualidade (IPQ), 
reduzindo os custos de contexto para as empresas que lhes estão associados.

Destinatários Cidadãos e Empresas

Fonte Pontos Focais

LICENCIAMENTOS
+ ÁGEIS
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Denominação da medida Licenciamento + no Infarmed

Ministério M. da Saúde

Em colaboração com

Prazo 3.º Trimestre 2018

Descrição Disponibilização de novas funcionalidades no portal do licenciamento+  
do Infarmed para facilitar a comunicação com o cliente:
a) criação de uma área para consulta da informação registada no Infarmed sobre 

a entidade;
b) desenvolvimento de webservice para disponibilização de informação  

às entidades do Ministério da Saúde sobre farmácias designadamente nome  
da farmácia, localização e georreferenciação;

c) disponibilização de novo serviço online para submissão de horários de farmácia.

Destinatários Empresas

Fonte Pontos Focais

Denominação da medida Licenciamentos + ágeis na Infraestruturas de Portugal

Ministério M. do Planeamento e das Infraestruturas

Em colaboração com

Prazo 1.º Trimestre 2018

Descrição Criar a Plataforma de Gestão de Licenciamentos na Infraestruturas de Portugal, I.P. 
Pretende-se com esta nova aplicação de gestão de licenciamentos, agilizar  
os processos e potenciar a interação com os interessados, nomeadamente  
no âmbito do licenciamento comercial, industrial e de serviços, com ligação ao 
Balcão do Empreendedor.

Destinatários Cidadãos e Empresas

Fonte Pontos Focais

LICENCIAMENTOS
+ ÁGEIS
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Denominação da medida Agendamento on-line IHRU

Ministério M. do Ambiente

Em colaboração com

Prazo 1.º Trimestre 2018

Descrição Facilitar o relacionamento entre os cidadãos e o Instituto da Habitação  
e da Reabilitação Urbana (IHRU), tornando possível o agendamento online  
de atendimento presencial, mediante a indicação do assunto e disponibilidade  
de data e hora.  
Este serviço, que estará acessível permanentemente no novo Portal da Habitação, 
traduz-se na abertura de mais um canal de comunicação entre o Instituto  
e os cidadãos, contribuindo para o aumento da eficácia e qualidade do serviço 
prestado no atendimento.

Destinatários Cidadãos e Empresas

Fonte Pontos Focais, Processo participativo interno à Administração Pública

Denominação da medida Agendamento online nos serviços de Justiça

Ministério M. da Justiça

Em colaboração com

Prazo 1.º Trimestre 2018

Descrição Criar um serviço de agendamento único, disponível online para a marcação  
de serviços no Ministério da Justiça, nomeadamente os seguintes: Casa Pronta, 
Heranças e Divórcios com Partilha, Casamentos, Divórcios, Processos especiais  
de Registo Civil, Nacionalidade, Retificações e Justificações.

Destinatários Cidadãos e Empresas

Fonte Processo participativo interno à Administração Pública
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Denominação da medida Atendimento.Já + simples e direto

Ministério M. da Educação

Em colaboração com

Prazo 3.º Trimestre 2018

Descrição Reformular e capacitar o atendimento multicanal do Instituto Português 
do Desporto e Juventude (IPDJ), valorizando e aprofundando a experiência 
acumulada no atendimento aos jovens.
Pretende-se:
a)  tornar gratuito o atendimento via telefone, nomeadamente para a obtenção 

de esclarecimentos sobre os programas do Estado vocacionados para a 
Juventude;

b)  automatizar a triagem telefónica, através do encaminhamento direcionado, 
tornando mais eficaz o atendimento e reduzindo os tempos de espera;

c)  implementar um serviço de contact center externalizado para atendimento, 
no âmbito do Plano Nacional de Formação de Treinadores, assegurando, 
nomeadamente, o esclarecimentos de dúvidas relativas a todos os processos 
de Certificação e Qualificação dos recursos humanos do Desporto e o aumento 
do período de atendimento, com acesso a plataforma web;

d)  criar um módulo de formação para o atendimento, incluindo formação  
de formadores;

e)  publicar e desenvolver conteúdos online sobre as especificidades do 
atendimento aos jovens na administração pública.

Destinatários Cidadãos

Fonte Programa do Governo, Pontos Focais, Processo participativo interno  
à Administração Pública

Denominação da medida Centro de atendimento consular

Ministério M. dos Negócios Estrangeiros

Em colaboração com M. dos Negócios Estrangeiros

Prazo 1.º Trimestre 2018

Descrição Desenvolver um projecto destinado à criação de um centro de contacto com sede 
em Portugal, mas disponível em qualquer parte do mundo pelo cliente consular, para 
esclarecimento de dúvidas, obtenção de informações e solicitação de serviços online.

Destinatários Cidadãos

Fonte Programa do Governo, 

MAIS E MELHOR
ATENDIMENTO
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Denominação da medida Espaço Cidadão Solidário

Ministério M. da Presidência e da Modernização Administrativa

Em colaboração com

Prazo 4.º Trimestre 2017

Descrição Desenvolver um piloto de atendimento digital mediado em centros de dia, lares, 
misericórdias e hospitais, através de kits portáteis, semelhantes aos Espaços 
Cidadão, com catálogo de serviços especialmente adaptado às necessidades  
da população sénior.

Destinatários Cidadãos

Fonte Processo participativo interno à Administração Pública

Denominação da medida Modelo de Atendimento Integrado da APA

Ministério M. do Ambiente

Em colaboração com

Prazo 2.º Trimestre 2018

Descrição Disponibilizar progressivamente soluções de atendimento flexíveis e adaptadas 
ao perfil dos utentes da Agência Portuguesas do Ambiente (APA), com base  
num modelo de atendimento integrado e multicanal. 
Pretende-se melhorar a qualidade do atendimento nos serviços da APA, 
nomeadamente com a disponibilização de um sistema de agendamento online. 
Pretende-se, igualmente, satisfazer as necessidades dos cidadãos agentes 
económicos, garantindo uma resposta célere e eficiente às suas necessidades, 
de acordo com os princípios de qualidade, confiança, eficácia, transparência, 
simplicidade, responsabilidade e gestão participativa.

Destinatários Cidadãos e Empresas

Fonte Processo participativo interno à Administração Pública

MAIS E MELHOR
ATENDIMENTO
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Denominação da medida Número Único de Atendimento na Infraestruturas de Portugal

Ministério M. do Planeamento e das Infraestruturas

Em colaboração com

Prazo 1.º Trimestre 2018

Descrição Criar um Canal Único de Serviços de Interação com cidadãos e empresas  
na Infraestruturas de Portugal, S.A.

Destinatários Cidadãos e Empresas

Fonte Processo participativo interno à Administração Pública

Denominação da medida Qualificação do Atendimento SNS

Ministério M. da Saúde

Em colaboração com

Prazo 2.º Trimestre 2018

Descrição Implementar o Programa Nacional de Educação para a Saúde, Literacia  
e Autocuidados. Pretende-se definir áreas de intervenção prioritárias e planos  
de ação específicos. Visa-se, igualmente, a integração de cuidados e valorização 
dos Percursos dos utentes no Serviço Nacional de Saúde (SNS). Pretende-se, 
também, criar uma plataforma integrada de monitorização e avaliação dos 
serviços de saúde, nomeadamente, nas seguintes áreas:
a) satisfação dos utentes;
b) satisfação dos profissionais de saúde;
c) iniciativas de reconhecimento/prémios/boas praticas em saúde;
d) requalificação e modernização dos espaços de atendimento.

Destinatários Administração Pública

Fonte Programa do Governo, Pontos Focais, Processo participativo interno à 
Administração Pública

MAIS E MELHOR
ATENDIMENTO
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Denominação da medida Seg21

Ministério M. do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social

Em colaboração com

Prazo 1.º Trimestre 2018

Descrição Modernizar e uniformizar o atendimento da Segurança Social, em regime  
de experiência piloto, num espaço de atendimento em Lisboa.

Destinatários Cidadãos e Empresas

Fonte Pontos Focais

MAIS E MELHOR
ATENDIMENTO
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Denominação da medida + Funcionalidades na Segurança Social Direta

Ministério M. do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social

Em colaboração com

Prazo 4.º Trimestre 2018

Descrição Desenvolver novas funcionalidades na Segurança Social Direta, nomeadamente:
a) atualização das alterações à composição do agregado familiar, bem como a 

comunicação de rendimentos para além dos apurados pela Segurança Social;
b) gestão online de admissões, alteração de modalidade de contrato, desistências, 

suspensões e cessações de trabalhadores.

Destinatários Cidadãos e Empresas

Fonte Pontos Focais

Denominação da medida +Informação territorial para o cidadão

Ministério M. do Ambiente

Em colaboração com M. da Presidência e da Modernização Administrativa

Prazo 4.º Trimestre 2018

Descrição Disponibilizar informação ao público sobre as Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) 
e as Servidões e Restrições de Utilidade Pública (SRUP), mediante a  
visualização destas no Sistema Nacional de Informação Territorial (SNIT).  
Esta medida integra o desenvolvimento do Sistema de Submissão Automática  
para Publicação e Depósito de Instrumentos de Gestão Territorial (SSAIGT)  
já existente e a publicação automática desta informação territorial em Diário  
da República, promovendo a transparência e simplificação da relação  
da Administração Pública com os cidadãos.

Destinatários Cidadãos e Empresas

Fonte Processo participativo interno à Administração Pública
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Denominação da medida Acessibilidade e Usabilidade Garantida para todos

Ministério M. do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social

Em colaboração com M. da Presidência e da Modernização Administrativa, M. da Ciência, Tecnologia  
e Ensino Superior

Prazo 4.º Trimestre 2018

Descrição Tornar os portais do Governo e da administração pública mais acessíveis,  
tendo em vista a sua plena utilização por parte de pessoas com deficiência  
ou incapacidade, permitindo a interação direta e autónoma destes cidadãos 
com os serviços públicos, promovendo, assim, o pleno exercício dos seus direitos 
fundamentais, nomeadamente:
a)  promover a acessibilidade e usabilidade dos portais do Governo e da 

Administração Pública, incluindo os serviços transacionais em linha;
b)  elaborar um manual de especificações técnicas;
c)  criar de um selo digital, atribuído conjuntamente pela Agência para a Modernização 

Administrativa (AMA) e Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), para os sites 
públicos que respeitam as regras nacionais de Usabilidade e Acessibilidade.

Destinatários Cidadãos e Empresas

Fonte Pontos Focais, Processo participativo interno à Administração Pública

Denominação da medida Adesão às medidas de incentivo ao emprego online

Ministério M. do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social

Em colaboração com

Prazo 3.º Trimestre 2017

Descrição Desenvolver uma funcionalidade que permita apresentar online o requerimento 
de adesão às Medidas de Incentivo ao Emprego, quer de jovens à procura 
do 1.º emprego, quer de desempregados de longa e muito longa duração. 
Concomitantemente, pretende-se promover a desmaterialização e automatização 
dos processos.

Destinatários Cidadãos

Fonte Pontos Focais

MAIS SERVIÇOS E 
+ INFORMAÇÃO NUM ÚNICO LOCAL
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Denominação da medida Administração Pública@TV

Ministério M. da Presidência e da Modernização Administrativa

Em colaboração com Entidades Privadas

Prazo 2.º Trimestre 2018

Descrição Criar conteúdos destinados à utilização em aplicação para as boxes dos 
operadores de telecomunicações, permitindo uma linha direta de comunicação 
entre as televisões e alguns serviços públicos.

Destinatários Cidadãos e Empresas

Fonte Processo participativo interno à Administração Pública

Denominação da medida Aplicação Móvel (app) Marinas e Portos de Recreio

Ministério M. do Mar

Em colaboração com

Prazo 4.º Trimestre 2018

Descrição Criar uma aplicação móvel (app) que disponibilize ao utilizador informação 
sobre as facilidades existentes nos portos e marinas de recreio, integrando 
outras informações úteis, como clima e marés, com base nos dados disponíveis 
da Situação de Referência do Plano de Situação do Ordenamento de Espaço 
Marítimo (PSOEM), no Geoportal e no site da Docapesca. Pretende-se fomentar  
a diversificação da utilização das marinas de recreio existentes em diversos 
pontos do país, bem como potenciar a atração de investidores privados 
no processo de descentralização.

Destinatários Cidadãos e Empresas

Fonte Processo participativo interno à Administração Pública

MAIS SERVIÇOS E 
+ INFORMAÇÃO NUM ÚNICO LOCAL
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Denominação da medida APP Contacto.Gov

Ministério M. da Presidência e da Modernização Administrativa

Em colaboração com

Prazo 2.º Trimestre 2018

Descrição Criar um aplicação móvel que agregue a informação sobre os vários canais  
de contacto dos serviços públicos, designadamente números de telefone  
e endereços electrónicos, bem como o desenvolvimento de um assistente virtual 
que permita fazer triagens simples e evitar futuros contactos.

Destinatários Cidadãos e Empresas

Fonte Processo participativo interno à Administração Pública

Denominação da medida APP Diário da República Eletrónico

Ministério M. da Presidência e da Modernização Administrativa

Em colaboração com

Prazo 1.º Trimestre 2018

Descrição Criar uma aplicação (nativa) para telemóveis e tablets de acesso ao Diário  
da República, por forma a garantir um acesso móvel mais simplificado, com alertas 
e outras funcionalidades de acordo com o perfil do utilizador.

Destinatários Cidadãos e Empresas

Fonte Programa do Governo, 

MAIS SERVIÇOS E 
+ INFORMAÇÃO NUM ÚNICO LOCAL
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Denominação da medida App Segurança Social + Próxima

Ministério M. do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social

Em colaboração com

Prazo 2.º Trimestre 2018

Descrição Criar uma aplicação (app) para dispositivos móveis que permite, de uma forma 
intuitiva, prática e segura, efetuar as principais tarefas decorrentes da relação 
do cidadão com a Segurança Social, como sejam a consulta de pagamentos,  
a agenda de obrigações e os respectivos direitos. Pretende-se, disponibilizar  
um novo canal digital de comunicação da Segurança Social com os cidadãos.

Destinatários Cidadãos e Empresas

Fonte Pontos Focais

Denominação da medida APP Store Gov.PT

Ministério M. da Presidência e da Modernização Administrativa

Em colaboração com

Prazo 1.º Trimestre 2018

Descrição Criar uma aplicação web e móvel pública (APP Store), dirigida a cidadãos,  
que agregue e estruture todas as soluções móveis do Estado.

Destinatários Cidadãos e Empresas

Fonte Processo participativo interno à Administração Pública

MAIS SERVIÇOS E 
+ INFORMAÇÃO NUM ÚNICO LOCAL
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Denominação da medida App Tribunal+

Ministério M. da Justiça

Em colaboração com

Prazo 2.º Trimestre 2018

Descrição Criar uma aplicação móvel (app) para um tribunal piloto que informe os 
utilizadores do estado de diligências e filas de espera, entre outra informação.

Destinatários Cidadãos e Empresas

Fonte Pontos Focais

Denominação da medida App Turismo de Portugal para Empresas

Ministério M. da Economia

Em colaboração com

Prazo 2.º Trimestre 2018

Descrição Aplicação mobile (app) com conteúdos informativos para empresas do setor  
do turismo.

Destinatários Empresas

Fonte Processo participativo interno à Administração Pública

MAIS SERVIÇOS E 
+ INFORMAÇÃO NUM ÚNICO LOCAL
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Denominação da medida Arqmedia da Defesa

Ministério M. da Defesa Nacional

Em colaboração com

Prazo 1.º Trimestre 2019

Descrição Reforçar os mecanismos de conservação e preservação digital, a longo prazo,  
dos arquivos audiovisuais da Defesa Nacional, onde estão registados, em imagens  
e sons, grande parte da história militar e da história do país. Pretende-se assegurar 
o acesso a esse repositório audiovisual através de um Portal online. 
Visa-se assegurar, sobretudo, o tratamento, a digitalização, a preservação  
e a disponibilização do espólio audiovisual mais relevante existente no Ministério  
da Defesa Nacional, em particular e numa primeira fase na Secretaria-Geral  
do Ministério da Defesa Nacional e no Centro de Audiovisuais do Exército, sendo 
escalável para outras entidades da Defesa Nacional que também queiram vir 
a integrar este projeto. 
Neste âmbito, é necessário inventariar, tratar, conservar, digitalizar e preservar  
a informação, possibilitando a sua disponibilização.

Destinatários Cidadãos

Fonte Pontos Focais

Denominação da medida Balcão Único Eletrónico (BUE) da Administração Marítima,  
Pescas e Ordenamento

Ministério M. do Mar

Em colaboração com

Prazo 4.º Trimestre 2018

Descrição Criar e implementar uma solução integrada de suporte aos processos de negócio 
da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM), 
que vise essencialmente a disponibilização de serviços em rede online, num balcão 
único virtual para cidadãos e empresas.

Destinatários Cidadãos e Empresas

Fonte Programa do Governo, 

MAIS SERVIÇOS E 
+ INFORMAÇÃO NUM ÚNICO LOCAL
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Denominação da medida Calendário Digital de Saúde

Ministério M. da Saúde

Em colaboração com M. da Presidência e da Modernização Administrativa

Prazo 2.º Trimestre 2018

Descrição Integrar o calendário digital de saúde na agenda de cidadão, disponível no Portal 
de Cidadão. Pretende-se acrescentar mecanismos de alerta e comunicação entre 
o cidadão e as equipas de saúde.  
Este recurso, estará também acessível através da área de cidadão, no Portal do 
Serviço Nacional de Saúde (SNS), e comunicará com o Centro de Contato do SNS 
- Plataforma de Dados da Saúde (PDS), de forma a que o utente e o profissional de 
saúde autorizado, possa, nomeadamente:
a) agendar e confirmar a realização de consultas, cirurgias, meios complementares 

de diagnóstico e terapêutica;
b) planear sessões de informação e capacitação em saúde;
c) gerir alertas de vacinação e atividades de rastreio, como por exemplo 

retinopatia diabética, cancro do cólon e reto, cancro do colo do útero, infeção 
VIH/SIDA, cancro da mama, entre outras.

Destinatários Cidadãos

Fonte Pontos Focais

Denominação da medida Centro Integrado de Diagnóstico e Terapêutica do Serviço Nacional  
de Saúde

Ministério M. da Saúde

Em colaboração com

Prazo 4.º Trimestre 2018

Descrição Criar o Centro Integrado de Diagnóstico e Terapêutica do Serviço Nacional 
de Saúde (CIDT SNS). Pretende-se garantir a internalização dos meios 
complementares de diagnóstico e terapêutica, aproveitando melhor os recursos, 
equipamentos e serviços instalados no SNS. Pretende-se a realização de diversos 
exames e análises, num único local, sendo que no momento da prescrição,  
as instituições aferem da possibilidade da marcação e da data estimada da sua 
realização na nova plataforma de gestão partilhada de recursos do SNS  
(GPR SNS). Concomitantemente, reforçam-se os meios complementares  
de diagnóstico e terapêutica nos cuidados de saúde primários.

Destinatários Cidadãos

Fonte Programa do Governo, Pontos Focais

MAIS SERVIÇOS E 
+ INFORMAÇÃO NUM ÚNICO LOCAL
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Denominação da medida Certificado de exportação eletrónica

Ministério M. da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural

Em colaboração com

Prazo 2.º Trimestre 2018

Descrição Permitir a submissão online do pedido de Certificação para Exportação, 
bem como a emissão dos respetivos certificados, aumentando a rapidez 
e eficácia do processo. Pretende-se, sobretudo:
a)  gerir os recursos humanos de forma mais eficiente;
b)  responsabilizar os operadores pelos dados que fornecem;
c)  diminuir os custos e o tempo associado ao processo;
d)  diminuir o erro humano através do preenchimento direto de determinada 

informação, relativa a dados que constam noutras bases de dados, como por 
exemplo o Sistema de Informação do Plano de Aprovação e Controlo dos 
Estabelecimentos (SIPACE) ou o Sistema Nacional de Informação e Registo 
Animal (SNIRA);

e)  diminuir o erro humano na utilização de modelos de certificados não aplicáveis;
f)  permitir a extração de informação com a finalidade de realizar estudos 

estatísticos;
g) criar uma base de dados de exportadores;
h) possibilitar um elevado nível de transparência no processo.

Destinatários Empresas

Fonte Pontos Focais, Processo participativo interno à Administração Pública

Denominação da medida Credenciação de Segurança Online

Ministério M. da Presidência e da Modernização Administrativa

Em colaboração com

Prazo 1.º Trimestre 2019

Descrição Criar a “Credenciação de Segurança Online”, através da desmaterialização,  
na máxima extensão possível, dos Processos de Credenciação de Segurança  
das pessoas coletivas e individuais, através da:
a)  desmaterialização dos formulários a preencher pelos requerentes, incluindo  

a submissão da respetiva candidatura;
b)  pré-preenchimento dos formulários com informação já conhecida  

e previamente submetida;
c)  reformulação e modernização da aplicação que gere a emissão das notas  

de liquidação e cobrança das taxas associadas aos processo de credenciação;
d)  acesso, por parte dos funcionários do Gabinete Nacional de Segurança (GNS) 

envolvidas com os processos de credenciação de segurança, a uma plataforma 
de partilha da informação produzida por outras entidades da Administração 
Pública.

Destinatários Cidadãos e Empresas

Fonte Processo participativo interno à Administração Pública
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Denominação da medida Desporto Escolar + Simples

Ministério M. da Educação

Em colaboração com

Prazo 1.º Trimestre 2019

Descrição Criar um módulo para gestão do Desporto Escolar no Escola 360º, desmaterializando  
e integrando toda a informação do processo. Assim, permite-se o registo integrado  
de alunos, docentes, dirigentes e organizações do desporto escolar. Possibilita-se,  
também, a criação eletrónica de diferentes matrizes de competições e o seu 
acompanhamento em tempo real, com a inserção de resultados em mobilidade pelos 
docentes responsáveis, a gestão de equipamentos (ginásios e outros espaços) da 
responsabilidade dos clubes de desporto escolar e a criação de uma gestão integrada 
da execução financeira de cada um deles. 
O módulo permite, igualmente, coligir e reaproveitar informação resultante dos 
processos de organização dos eventos escolares, por exemplo, inscrições e resultados, 
assim como o registo permanente do desempenho e do currículo desportivo dos alunos 
e dos agrupamentos, nas competições de âmbito interno e externo. Estes resultados 
são utilizados para efeitos de emissão de certificados de habilitação dos alunos,  
a partir do Escola 360º, sendo que os das escolas são mobilizados para efeitos da sua 
avaliação. O módulo será ainda acessível aos encarregados de educação, permitindo 
o acompanhamento da atividade desportiva escolar dos seus educandos. 
Pretende-se igualmente compilar informação que permita identificar o custo real de 
cada aluno participante, identificar claramente os recursos disponíveis e ter uma visão 
integrada dos planos anuais de atividades das escolas em matéria de Desporto Escolar.

Destinatários Administração Pública

Fonte Pontos Focais

Denominação da medida e-Ação Cultural Externa

Ministério M. dos Negócios Estrangeiros

Em colaboração com

Prazo 1.º Trimestre 2018

Descrição Implementar uma plataforma tecnológica com informação integrada relativa 
às atividades culturais externas, promovidas ou apoiadas pelos organismos e 
serviços públicos, que assegure a todos os intervenientes as ações de conceção, 
gestão e divulgação do Plano Indicativo Anual da Ação Cultural Externa.

Destinatários Cidadãos e Empresas

Fonte Programa do Governo, 

MAIS SERVIÇOS E 
+ INFORMAÇÃO NUM ÚNICO LOCAL
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Denominação da medida e-Pagamentos Camões

Ministério M. dos Negócios Estrangeiros

Em colaboração com

Prazo 4.º Trimestre 2017

Descrição Implementar uma solução que possibilite pagamentos eletrónicos no âmbito 
dos serviços disponibilizados pelo Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, 
I.P., nomeadamente, inscrições da rede de Ensino Português no Estrangeiro 
e inscrições em cursos de E-learning. Pretende-se, numa 2.ª fase, a adesão 
ao Sistema de Faturação Eletrónica da Entidade de Serviços Partilhados da 
Administração Pública (ESPAP) e a integração com o Sistema de Gestão Financeira 
- Solução de Gestão de Recursos Financeiros em modo Partilhado (GeRFiP),  
no que respeita ao módulo de receita.

Destinatários Cidadãos

Fonte Programa do Governo, 

Denominação da medida eBoletim de Saúde Oral

Ministério M. da Saúde

Em colaboração com

Prazo 2.º Trimestre 2018

Descrição Criar um Boletim de Saúde Oral a disponibilizar na área do cidadão do Portal 
do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e acessível através do perfil de registo 
profissional (dentistas/higienistas) e pessoal (agregado familiar). 
Operacionalizar a emissão de cheques dentista, através da disponibilização  
de cheques digitais, que são enviados para o telemóvel ou email do Encarregado 
de Educação e que mensalmente possa ser reenviada mensagem relembrando 
para a utilização do cheque. Pretende-se a desmaterialização dos cheques, evitar  
o extravio e esquecimento do cheque e aumentar o uso dos cheques dentista.

Destinatários Cidadãos

Fonte Programa do Governo, Pontos Focais, Processo participativo interno  
à Administração Pública

MAIS SERVIÇOS E 
+ INFORMAÇÃO NUM ÚNICO LOCAL
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Denominação da medida Empresa na Hora com Certificação na Qualidade

Ministério M. da Justiça

Em colaboração com M. da Presidência e da Modernização Administrativa

Prazo 2.º Trimestre 2018

Descrição Permitir a adesão imediata ao sistema de certificação de atributos empresariais, 
no mesmo momento da constituição de sociedades, quer no balcão Empresa na 
Hora quer através da internet no serviço Empresa Online. Este sistema permite a 
autenticação e a assinatura eletrónica com o Cartão de Cidadão em determinada 
qualidade, ou seja, com reconhecimento de legitimidade para a prática do ato.

Destinatários Empresas

Fonte Processo participativo interno à Administração Pública

Denominação da medida Escola 360º +

Ministério M. da Educação

Em colaboração com

Prazo 1.º Trimestre 2019

Descrição Implementar a Escola 360º, para além das escolas piloto, com generalização 
progressiva a partir de julho de 2017 ao universos dos agrupamentos de escolas 
públicas e escolas não agrupadas, escolas privadas com contratos de associação  
e escolas portuguesas no estrangeiro tuteladas ou participadas pelo Ministério  
da Educação.  
O processo de generalização implica formação de direções escolares, de pessoal 
docente e não docente, com envolvimento dos centros de formação de associações 
de escolas. Implica, igualmente, formação para a gestão da mudança, apoio  
ao processo de migração de dados e implementação de uma linha de suporte  
aos utilizadores.  
A execução da medida envolve também a produção e disponibilização de materiais 
de apoio aos utilizadores e à formação.

Destinatários Cidadãos

Fonte Programa do Governo, Processo participativo interno à Administração Pública

MAIS SERVIÇOS E 
+ INFORMAÇÃO NUM ÚNICO LOCAL
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Denominação da medida Estudante ID no Ensino Superior

Ministério M. da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Em colaboração com

Prazo 2.º Trimestre 2018

Descrição Integração do Estudante ID com Sistemas de Gestão Académica do Ensino 
Superior.
Estudante ID é um identificador digital que acompanha de forma persistente 
e intemporal o percurso do estudante nas Instituições de Ensino Superior, 
garantindo a gestão integrada do seu percurso no ecossistema de ensino 
superior nacional. 
Pretende-se, nomeadamente:
a) a simplificação do acesso aos seus dados por parte do estudante;
b) o obtenção de reportes estatísticos em tempo real;
c) a associação de novos e melhores serviços.

Destinatários Cidadãos

Fonte Processo participativo interno à Administração Pública

Denominação da medida FinMar

Ministério M. do Mar

Em colaboração com

Prazo 4.º Trimestre 2018

Descrição Criar uma área de serviços e conteúdos dedicada ao investidor do setor do mar. 
Pretende-se, sobretudo:
a)  disponibilizar informação, de forma ágil, simples, transparente e precisa,  

sobre as condições de investimento e oportunidades de financiamento  
nos diversos subsetores do mar, a pedido dos principais investidores;

b)  promover de forma proativa o potencial de investimento no setor do mar 
nacional junto da comunidade de investidores.

Pretende-se, igualmente, fazer evoluir o conceito de Instrumento de Investimento 
Territorial Integral relativo ao Mar (ITI MAR) para uma plataforma online de apoio 
ao investidor, que permita, nomeadamente:
a)  providenciar informação integrada sobre os diversos mecanismos de 

financiamento disponíveis para projetos empresariais, de I&D, de ambiente  
e de segurança no setor Mar, como por exemplo os EEA grants, o Fundo Azul,  
o Compete 2020 e o Mar 2020;

b)  disponibilizar uma funcionalidade que permita - mediante a inserção pelo 
utilizador da informação necessária – indicar previamente, quando aplicável, 
quais os mecanismos de financiamento mais adequados para a realização  
do projeto, simulando a potencial taxa de cofinanciamento.

Destinatários Cidadãos e Empresas

Fonte Processo participativo interno à Administração Pública

MAIS SERVIÇOS E 
+ INFORMAÇÃO NUM ÚNICO LOCAL
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Denominação da medida Geovisiualizador LUA

Ministério M. do Ambiente

Em colaboração com

Prazo 4.º Trimestre 2018

Descrição Desenvolver um geovisualizador na plataforma do Licenciamento Único Ambiental 
(LUA), com o objetivo de facilitar o enquadramento de uma instalação, promovendo 
soluções mais centradas nas especificidades territoriais e mais eficientes no que 
respeita à consideração das condicionantes ambientais com expressão territorial.

Destinatários Cidadãos e Empresas

Fonte Processo participativo interno à Administração Pública

Denominação da medida Lojas com História

Ministério M. da Economia

Em colaboração com

Prazo 1.º Trimestre 2019

Descrição Desenvolver uma plataforma de informação sobre estabelecimentos comerciais  
de interesse histórico e cultural ou social, a qual terá como base um inventário 
nacional destes estabelecimentos enquanto elemento agregador de conhecimento  
e divulgação das lojas com história a nível nacional. Esta plataforma será, assim,  
um instrumento de suporte ao desenvolvimento de políticas públicas de preservação 
e de promoção das lojas com história, modernizando o enquadramento em que estas 
atuam. Esta medida será desenvolvida no âmbito do Regime de reconhecimento  
e proteção de estabelecimentos e entidades de interesse histórico e cultural  
ou social local.

Destinatários Cidadãos e Empresas

Fonte Outras

MAIS SERVIÇOS E 
+ INFORMAÇÃO NUM ÚNICO LOCAL
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Denominação da medida Lota 4.0

Ministério M. do Mar

Em colaboração com

Prazo 4.º Trimestre 2018

Descrição Aprofundar a digitalização e simplificação dos processos relativos ao mercado 
da pesca, aumentando a transparência de informação. Atualmente a Docapesca 
fornece a possibilidade, mediante o registo do comprador e do vendedor,  
de realização de leilões online mediante a instalação de um aplicativo.  
Pretende-se evoluir do atual conceito de «leilão online» para o conceito  
«indústria 4.0», introduzindo novas funcionalidades que permitam, nomeadamente:
a)  criação de uma aplicação móvel (app) que permita o acesso à lota;
b)  introduzir perfis de compradores e vendedores disponíveis na aplicação móvel, 

com indicadores reputacionais, estatísticas de venda e outras informações 
úteis, para criar uma rede sócio empresarial que ajude a reduzir a assimetria  
de informação no mercado de pesca;

c)  disponibilizar os preços médios de venda das espécies, com atualizações 
regulares;

d)  disponibilizar o histórico de compras e vendas dos utilizadores registados;
e)  disponibilizar informação georreferenciada do pescado capturado, através  

da informação da rastreabilidade.

Destinatários Cidadãos e Empresas

Fonte Processo participativo interno à Administração Pública

Denominação da medida Mapa da Rede Móvel

Ministério M. do Planeamento e das Infraestruturas

Em colaboração com

Prazo 2.º Trimestre 2018

Descrição Disponibilizar um sistema informativo que permita ao cidadão em tempo real 
e num formato predefinido, conhecer toda a informação relacionada com a 
cobertura da rede móvel no território nacional.

Destinatários Cidadãos

Fonte Pontos Focais

MAIS SERVIÇOS E 
+ INFORMAÇÃO NUM ÚNICO LOCAL
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Denominação da medida Mapa do Cidadão +

Ministério M. da Presidência e da Modernização Administrativa

Em colaboração com M. do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, M. da Saúde, M. Adjunto

Prazo 2.º Trimestre 2018

Descrição Alargar o universo de senhas electrónicas disponibilizadas no Mapa do Cidadão, 
integrando, numa primeira fase, todos os organismos que utilizam o Sistema 
de Gestão de Filas de Espera do Instituto de Informática, I.P. e, posteriormente, 
alargando a outras entidades, nomeadamente, da saúde e da administração local.
Atualmente, as senhas eletrónicas do Mapa do Cidadão, para além do universo  
das Lojas de Cidadão, estão disponíveis também para os centros de emprego  
do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP).

Destinatários Cidadãos e Empresas

Fonte Pontos Focais, Processo participativo interno à Administração Pública

Denominação da medida Mapa do comércio, serviços e restauração

Ministério M. da Economia

Em colaboração com M. da Presidência e da Modernização Administrativa

Prazo 3.º Trimestre 2018

Descrição Criar uma base de dados georreferenciada, disponível online,  
com informação sobre os estabelecimentos comerciais e de serviços  
existentes no território nacional, em ligação com o Balcão do Empreendedor.  
Esta base de dados constitui um instrumento que permite à Administração 
Pública monitorizar, avaliar e definir políticas públicas para o sector do comércio 
 e serviços e, simultaneamente, permite aos empresários uma melhor avaliação  
e identificação de oportunidades de negócio neste setor de atividade.  
Numa 1.ª fase, pretende-se realizar um estudo preliminar para avaliação  
da informação existente na Administração Pública, bem como para identificação 
de necessidades de recolha adicional  
de informação e respetiva operacionalização.

Destinatários Cidadãos e Empresas

Fonte Pontos Focais

MAIS SERVIÇOS E 
+ INFORMAÇÃO NUM ÚNICO LOCAL
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Denominação da medida Multicanal.Camões

Ministério M. dos Negócios Estrangeiros

Em colaboração com

Prazo 4.º Trimestre 2017

Descrição Implementar um ponto único de contacto multicanal, com recurso a tecnologia 
VOIP, que disponibilize aos cidadãos, empresas e demais entidades informações  
e serviços que simplifiquem e agilizem o contacto com o Camões, Instituto  
da Cooperação e da Língua, I.P. Pretendem-se obter ganhos de poupança e 
eficiência dos resultados.

Destinatários Cidadãos e Empresas

Fonte Programa do Governo, 

Denominação da medida MUPIS do MAI

Ministério M. da Administração Interna

Em colaboração com

Prazo 4.º Trimestre 2017

Descrição Promover e divulgar os serviços do Ministério da Administração Interna junto  
do cidadão, através de quiosques multimédia colocados em locais estratégicos, 
onde não haja uma presença efetiva daqueles serviços. O objetivo é colocar 
Mobiliário Urbano para Informação (MUPI) em locais de grande visibilidade, 
nomeadamente nas Lojas de Cidadão e aeroportos, com serviços como  
o Estou Aqui, Verão Seguro, SMS Reboques, entre outros.

Destinatários Cidadãos

Fonte Pontos Focais, Processo participativo interno à Administração Pública

MAIS SERVIÇOS E 
+ INFORMAÇÃO NUM ÚNICO LOCAL
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Denominação da medida MySuperior

Ministério M. da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Em colaboração com

Prazo 2.º Trimestre 2018

Descrição Facilitar, através de uma aplicação móvel (app), o acesso aos serviços  
da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES) por parte dos estudantes.  
Pretende-se possibilitar, num único local, a consulta de dados e notificações 
respeitantes ao estudante, nomeadamente, acesso e bolsas.

Destinatários Cidadãos

Fonte Pontos Focais, Processo participativo interno à Administração Pública

Denominação da medida Novo Portal da Segurança Social

Ministério M. do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social

Em colaboração com

Prazo 2.º Trimestre 2018

Descrição Criar um novo Portal da Segurança Social que facilite a prestação de informações 
a todos os cidadãos e agentes económicos de uma forma simples, eficaz  
e eficiente.

Destinatários Cidadãos e Empresas

Fonte Pontos Focais

MAIS SERVIÇOS E 
+ INFORMAÇÃO NUM ÚNICO LOCAL
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Denominação da medida Novo Simulador de Pensões

Ministério M. do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social

Em colaboração com

Prazo 1.º Trimestre 2018

Descrição Criar um novo simulador de pensões na Segurança Social Direta.

Destinatários Cidadãos

Fonte Pontos Focais

Denominação da medida Observatório de Políticas Públicas para a Coesão Territorial

Ministério M. Adjunto

Em colaboração com M. da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Prazo 1.º Trimestre 2019

Descrição Criar uma plataforma de conhecimento e apoio ao planeamento em matéria  
de políticas públicas transfronteiriças, agregando informação dispersa em  
múltiplos portais e plataformas. A medida será desenvolvida em colaboração  
com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) e 
nomeadamente Instituições do Ensino Superior do Interior.

Destinatários Cidadãos

Fonte Programa do Governo, Processo participativo interno à Administração Pública

MAIS SERVIÇOS E 
+ INFORMAÇÃO NUM ÚNICO LOCAL



PROGRAMA SIMPLEX +_2017

9�

Denominação da medida Passaporte Qualifica

Ministério M. da Educação

Em colaboração com M. do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social

Prazo 4.º Trimestre 2018

Descrição Criação de um aplicativo móvel (app), em complemento ao sítio da internet do 
Passaporte Qualifica, com o objetivo de facilitar a sua utilização em mobilidade, 
permitindo: 

a)  encontrar o Centro Qualifica mais próximo; 
b)  a utilização de um simulador público do Passaporte Qualifica para utilizadores 

não autenticados; 
c)  o acesso ao Passaporte Qualifica em modo autenticado, de forma integrada 

com o registo individual de competências; 
d)  a pesquisa da oferta educativa e formativa;
e)  o acesso a perguntas frequentes;
f)  a consulta do registo individual de competências;
g)  a ligação aos sítios da internet do Programa Qualifica e do Passaporte Qualifica.

Destinatários Cidadãos

Fonte Programa do Governo, 

Denominação da medida Pic Portugal – Filmar em Portugal

Ministério M. da Cultura

Em colaboração com M. da Economia, M. da Presidência e da Modernização Administrativa

Prazo 2.º Trimestre 2018

Descrição Criar uma Film Commission nacional, tendo como objetivos apoiar e promover 
o cinema e o audiovisual e a internacionalização de Portugal como destino de 
filmagens. Para a concretização destes objetivos serão desenvolvidas diversas 
medidas, em articulação com as entidades regionais e municipais existentes, 
nomeadamente a modernização e simplificação de procedimentos do evento 
de vida filmar em Portugal, criação de uma plataforma com serviços online 
integrados para quem pretende filmar ou fotografar em Portugal, entre outras.

Destinatários Cidadãos e Empresas

Fonte Programa do Governo, Pontos Focais

MAIS SERVIÇOS E 
+ INFORMAÇÃO NUM ÚNICO LOCAL
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Denominação da medida Plataforma de monitorização Agenda para a Igualdade no Mercado  
de Trabalho e Empresas

Ministério M. Adjunto

Em colaboração com

Prazo 1.º Trimestre 2019

Descrição Criar uma plataforma de gestão, monitorização e informação relativa à Agenda para 
a Igualdade no Mercado de Trabalho, que integre componentes como:
a)  monitorização do número de mulheres em cargos de chefia nas empresas, na 

administração pública e nas instituições do terceiro sector, de acordo com a 
nova lei;

b)  instrumentos e ferramentas de gestão de recursos humanos e gestão 
estratégica para empresas com perspetivas de igualdade;

c)  index de Igualdade de género para empresas;
d)  disponibilização dos Planos para a igualdade, que são obrigatórios ao abrigo da 

nova lei e os que já o eram para o sector empresarial do Estado;
e)  disponibilização de guiões, brochuras e ferramentas;
f)  disponibilização de boas práticas nacionais e internacionais;
g)  informação sobre políticas do Governo com impacto nestes domínios;
h)  divulgação das medidas das entidades do Fórum Igen.

Destinatários Cidadãos e Empresas

Fonte Pontos Focais, Processo participativo interno à Administração Pública

Denominação da medida Plataforma única de resolução de contratos (telecomunicações)

Ministério M. da Economia

Em colaboração com

Prazo 4.º Trimestre 2018

Descrição Criar uma plataforma online que permita aos consumidores comunicar a resolução 
de contratos relativos a serviços públicos essenciais num único ponto, disponível  
no Portal do Cidadão, sendo os prestadores de serviços notificados por via eletrónica.  
Numa 1.ª fase, pretende-se abranger apenas a resolução de contratos de 
comunicações eletrónicas.

Destinatários Cidadãos e Empresas

Fonte Programa do Governo, 

MAIS SERVIÇOS E 
+ INFORMAÇÃO NUM ÚNICO LOCAL
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Denominação da medida Portal do Centro Nacional de Cibersegurança 

Ministério M. da Presidência e da Modernização Administrativa

Em colaboração com

Prazo 2.º Trimestre 2018

Descrição Evolução do portal do Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS), com o objetivo 
de promover:
a)  partilhar conhecimentos na área da segurança digital;
b)  desenvolver novos conteúdos e recursos dedicados à educação, sensibilização 

e prevenção para a segurança e literacia digital;
c)  promover a utilização segura das tecnologias de informação e de comunicação 

e da redução à exposição aos riscos no ciberespaço, dando particular 
importância à capacitação e conhecimento junto dos destinatários da medida.

Destinatários Cidadãos

Fonte Processo participativo interno à Administração Pública

Denominação da medida Portal do Instituto Hidrográfico +

Ministério M. da Defesa Nacional

Em colaboração com

Prazo 1.º Trimestre 2019

Descrição Disponibilizar aos cidadãos um Portal único e interativo, em substituição das 
várias plataformas existentes, com os produtos e serviços oferecidos pelo 
Instituto Hidrográfico (IH), com especial enfoque na cedência de dados  
e de acordo com as orientações da diretiva INSPIRE. Pretende-se modernizar, 
reformar e melhorar a informação disponível ao cidadão, potenciando o volume  
de negócios do IH. Os sistemas de base de dados são uma solução para  
o problema do acesso compartilhado a arquivos heterogêneos criados por 
múltiplas aplicações autónomas num ambiente centralizado. Para facilitar  
o uso dos dados, os arquivos atuais serão substituídos por uma base de dados 
globalmente integrada.

Destinatários Cidadãos e Empresas

Fonte Pontos Focais

MAIS SERVIÇOS E 
+ INFORMAÇÃO NUM ÚNICO LOCAL
MAIS SERVIÇOS E 
+ INFORMAÇÃO NUM ÚNICO LOCAL
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Denominação da medida Portal do Investimento

Ministério M. dos Negócios Estrangeiros

Em colaboração com

Prazo 1.º Trimestre 2019

Descrição Criar uma plataforma digital multicanal, com tratamento de “big data”.  
Pretende-se garantir a interacção e proximidade com empresas inovadoras  
e com grande potencial de crescimento, e que atualmente estão fora da órbita  
da  Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP).

Destinatários Empresas

Fonte Processo participativo interno à Administração Pública

Denominação da medida Portal único da Fundação para a Ciência e Tecnologia

Ministério M. da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Em colaboração com

Prazo 2.º Trimestre 2018

Descrição Modernizar a Fundação para a Ciência e a Tecnologia e simplificar procedimentos 
através da criação de um Portal Único com impacto nacional, promovendo  
o acesso a outras plataformas, contemplando medidas de simplificação  
já existentes e potenciando a interoperabilidade entre sistemas.
Pretende-se facilitar a interação com os investigadores e tornar mais 
transparente para a sociedade o investimento público em ciência, simplificando  
o acesso à informação e melhorando a prestação de serviço público.

Destinatários Cidadãos

Fonte Pontos Focais

MAIS SERVIÇOS E 
+ INFORMAÇÃO NUM ÚNICO LOCAL
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Denominação da medida Portugal Energia

Ministério M. da Economia

Em colaboração com

Prazo 3.º Trimestre 2018

Descrição Criar uma plataforma informática, um portal, uma app e um espaço físico de 
promoção e disseminação do conhecimento sobre a energia, o qual terá também 
uma vertente itinerante, que permitirá a sua replicação pelo país, utilizando 
espaços privilegiados da rede de Espaço Cidadão, Lojas de Cidadão e dos espaços 
próprios das Agências de Energia de âmbito local e regional. 
Permite-se, assim, ao cidadão consumidor de energia, de forma transparente, 
padronizada e  desmaterializada, nomeadamente: 
a)  entender melhor os temas da energia, dando-lhe  a conhecer os seus principais 

conceitos (produção, transporte, armazenamento e consumo), e uma visão 
integrada de todo o setor, contribuindo para a literacia energética da 
sociedade civil, a promoção da eficiência energética e a utilização racional dos 
recursos energéticos em Portugal (Entende Energia);

b)  poupar energia, através de uma mudança informada, facilitada e direta do seu 
comercializador de energia, assegurando de forma automática os processos  
de transição entre comercializadores (Poupa Energia - OLMC);

c)  divulgar dados estatísticos, indicadores e informação mais detalhada sobre 
este setor, de uma forma estruturada e concentrada num único sítio  
(Sabe mais de Energia).

Destinatários Cidadãos

Fonte Programa do Governo, 

Denominação da medida Portugal+Igual: indicador de políticas de igualdade a nível local

Ministério M. Adjunto

Em colaboração com

Prazo 1.º Trimestre 2019

Descrição Disponibilizar uma cartografia de todos os mecanismos e dinâmicas de promoção 
da igualdade de género existentes no território nacional, como serviços 
existentes, planos municipais, protocolos, conselheiras e conselheiros para  
a igualdade, projetos, boas práticas, centros de emergência para vítimas  
de tráfico, consultas especializadas, entre outras informações. O objetivo passa 
também por se fornecer um conjunto de indicadores de monitorização, por 
concelho, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, aos quais Portugal  
está obrigado. É, também, disponibilizado o Índice Municipal de Igualdade  
de Género (IMIG) às autarquias, desenvolvido pelo Projeto EEAGRANTS LGE, que 
permitirá o autodiagnóstico e a comparação territorial de políticas de igualdade.

Destinatários Cidadãos

Fonte Pontos Focais, Processo participativo interno à Administração Pública

MAIS SERVIÇOS E 
+ INFORMAÇÃO NUM ÚNICO LOCAL
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Denominação da medida Recrutamento Militar + próximo

Ministério M. da Defesa Nacional

Em colaboração com

Prazo 2.º Trimestre 2018

Descrição Criar um Portal de comunicação integrado, para todas as questões relacionadas 
com o recrutamento militar, normal e especial, que permita ao cidadão aceder  
a toda a informação relacionada. Pretende-se, sobretudo:
a)  agregar a informação relacionada com a configuração do recrutamento militar, 

nomeadamente com as estruturas intervenientes, os processos e os requisitos;
b)  agregar informação caracterizadora das várias especialidades, classes ou áreas 

funcionais existentes, designadamente atividades, percursos formativos, zonas 
geográficas de empenhamento, requisitos de acesso e entidades formadoras;

c)  prestar informação atualizada sobre os concursos abertos;
d)  possibilitar a apresentação de candidaturas aos três Ramos das Forças 

Armadas e acompanhar a sua tramitação;
e)  possibilitar a pesquisa de áreas profissionais, em função de cada perfil pessoal, 

nomeadamente na adequação entre características pessoais e requisitos das 
funções;

f)  permitir que o cidadão possa colocar questões de forma a esclarecer dúvidas 
mais elaboradas, que careçam de informação mais detalhada;

g)  possibilitar ao candidato uma visita à Unidade onde determinada área funcional, 
classe ou especialidade está sedeada e que seja do seu interesse, afim de poder 
observá-la, estabelecendo um diálogo mais orientado com um profissional;

Destinatários Cidadãos

Fonte Pontos Focais

Denominação da medida Rede de Condutas Online

Ministério M. do Planeamento e das Infraestruturas

Em colaboração com

Prazo 4.º Trimestre 2017

Descrição Criar um Sistema de Informação de Infraestruturas Aptas que permita o 
conhecimento permanente e atualizado sobre a rede de infraestruturas 
subterrâneas, na implantação de redes de comunicações eletrónicas.

Destinatários Empresas

Fonte Processo participativo interno à Administração Pública

MAIS SERVIÇOS E 
+ INFORMAÇÃO NUM ÚNICO LOCAL
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Denominação da medida Registo de animais de companhia de uma só vez

Ministério M. da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural

Em colaboração com

Prazo 2.º Trimestre 2018

Descrição Criar uma base de dados única de animais de companhia, unificando o atual 
Sistema de Identificação de Canídeos e Felinos (SICAFE) e outras bases de dados 
existentes. Pretendem-se ganhos de simplificação e eficiência para os detentores, 
médicos veterinários e autoridades públicas com competências nesta matéria.

Destinatários Cidadãos

Fonte Pontos Focais, Processo participativo interno à Administração Pública

Denominação da medida Registo único de graus e diplomas do Ensino Superior

Ministério M. da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Em colaboração com

Prazo 1.º Trimestre 2019

Descrição Registar, em plataforma eletrónica, todos os graus e diplomas de ensino superior, 
público e privado, através da atribuição de um número único a cada grau  
ou diploma conferido. Pretende-se, designadamente:
a)  aumentar a respetiva acessibilidade por parte dos interessados;
b)  reduzir a hipótese de fraude;
c)  aumento da transparência;
d)  aumentar a qualidade da informação estatística nacional sobre alunos 

diplomados do ensino superior;
e)  simplificar o reporte à Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência 

(DGEEC) de dados estatísticos sobre alunos diplomados e de dados sobre teses 
e dissertações.

O registo único será efetuado através de uma plataforma centralizada, gerida 
pela Direção-Geral do Ensino Superior, que se relaciona com outras que tratem  
de matérias conexas.

Destinatários Cidadãos

Fonte Pontos Focais

MAIS SERVIÇOS E 
+ INFORMAÇÃO NUM ÚNICO LOCAL
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Denominação da medida Segurança Social Direta +

Ministério M. do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social

Em colaboração com

Prazo 2.º Trimestre 2018

Descrição Disponibilizar na Segurança Social Direta os seguintes serviços:
a)  emissão de declaração anual de rendimentos de pensões;
b)  comunicação e consulta de destacamento de trabalhadores para outro 

Estado-Membro;
c)  gestão de pagamentos voluntários de contribuições ou prestações em dívida;
e)  gestão online de acordos e planos prestacionais no âmbito de dívida voluntária;
f)  pedido e consulta online da Prestação Social da Inclusão.

Destinatários Cidadãos e Empresas

Fonte Pontos Focais

Denominação da medida Senha acesso à Segurança Social Direta na hora

Ministério M. do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social

Em colaboração com

Prazo 3.º Trimestre 2018

Descrição Emissão de senha de acesso à Segurança Social Direta no momento da inscrição 
online ou num atendimento presencial.

Destinatários Cidadãos e Empresas

Fonte Pontos Focais

MAIS SERVIÇOS E 
+ INFORMAÇÃO NUM ÚNICO LOCAL
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Denominação da medida SIGA+

Ministério M. do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social

Em colaboração com

Prazo 4.º Trimestre 2017

Descrição Introduzir no Sistema Integrado de Gestão de Atendimento (SIGA)  
os atendimentos agendados na Segurança Social Direta ou por telefone, 
permitindo melhorar a gestão dos fluxos. Pretende-se desenvolver e incluir  
a opção Visita por Marcação Prévia no SIGA e no SIGApp, possibilitando não só  
o agendamento do atendimento, como também o acompanhamento remoto  
do tempo previsível para ser realizado.

Destinatários Cidadãos

Fonte Pontos Focais

Denominação da medida Simulador de custos da Justiça

Ministério M. da Justiça

Em colaboração com

Prazo 2.º Trimestre 2018

Descrição Criar um simulador de custos para a prática de determinados atos ou para  
a realização de serviços na Justiça.

Destinatários Cidadãos e Empresas

Fonte Pontos Focais

MAIS SERVIÇOS E 
+ INFORMAÇÃO NUM ÚNICO LOCAL
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Denominação da medida Wifi nas Lojas do Cidadão

Ministério M. da Presidência e da Modernização Administrativa

Em colaboração com

Prazo 4.º Trimestre 2017

Descrição Dotar todas as Lojas de Cidadão (LC) de Wifi público e gratuito. A primeira 
fase abrange apenas as Lojas geridas pela Agência para a Modernização 
Administrativa (AMA). No acesso à rede Wifi gratuita são divulgados e promovidos 
serviços públicos inovadores.

Destinatários Cidadãos

Fonte Processo participativo interno à Administração Pública

MAIS SERVIÇOS E 
+ INFORMAÇÃO NUM ÚNICO LOCAL
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OBRIGAÇÕES 
+ SIMPLES

Denominação da medida + Fichas Técnicas de Fiscalização

Ministério M. da Economia

Em colaboração com M. da Administração Interna, M. do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social,  
M. das Finanças, M. da Presidência e da Modernização Administrativa

Prazo 4.º Trimestre 2018

Descrição Elaborar e disponibilizar online fichas técnicas de fiscalização normalizadas  
para as áreas dos empreendimentos turísticos, da indústria de pastelaria  
e da panificação, dos talhos e das oficinas, de modo a uniformizar os critérios 
inspetivos e torná-los transparentes para o público-alvo.

Destinatários Empresas

Fonte Processo participativo interno à Administração Pública

Denominação da medida Arquivos mais simples

Ministério M. das Finanças

Em colaboração com

Prazo 1.º Trimestre 2018

Descrição Criar as condições necessárias para que os arquivos contabilísticos das empresas 
em suporte papel, que se devem manter por mais de 10 anos, possam ser 
substituídos por arquivo em suporte eletrónico, devidamente certificado.  
Visa-se assim reduzir o papel, bem como libertar espaço físico ocupado com  
a manutenção de tal arquivo.

Destinatários Empresas

Fonte Pontos Focais
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Denominação da medida Diários de Pesca Eletrónicos + Simples

Ministério M. do Mar

Em colaboração com

Prazo 3.º Trimestre 2018

Descrição Implementar uma solução informática que simplifique o preenchimento do diário 
de pesca pelos profissionais das embarcações  de pesca

Destinatários Cidadãos e Empresas

Fonte Programa do Governo, 

Denominação da medida Evolução MB serviço especial

Ministério M. do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social

Em colaboração com Entidades Privadas

Prazo 4.º Trimestre 2017

Descrição Alargar a possibilidade de pagamento de juros de mora nas caixas ATM  
ou homebanking, para as entidades não empregadoras, através da funcionalidade 
“pagamentos ao estado-Segurança Social da SIBS”.

Destinatários Cidadãos

Fonte Pontos Focais

OBRIGAÇÕES 
+ SIMPLES
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Denominação da medida Fundo de Garantia de Alimentos a Menores + Ágil

Ministério M. do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social

Em colaboração com M. da Justiça

Prazo 1.º Trimestre 2019

Descrição Criar um webservice com os tribunais, de modo a obter informação atualizada 
sobre a manutenção e continuidade do benefício, sua duração e montante mensal.

Destinatários Cidadãos

Fonte Pontos Focais

Denominação da medida Informação Única no INE+

Ministério M. da Presidência e da Modernização Administrativa

Em colaboração com

Prazo 1.º Trimestre 2019

Descrição Reduzir a carga estatística sobre empresas, visando a substituição da recolha 
direta de dados por informação administrativa já fornecida à Administração 
Pública. Pretende-se prosseguir o trabalho de análise das possibilidades de 
redução dos dados solicitados no âmbito dos inquéritos ao Volume de Negócios  
e Emprego da Industria (IVNEI), Serviços (IVNES) e Comércio a Retalho (IVNECR), 
não esquecendo o Inquérito à Permanência dos Hóspedes na Hotelaria  
e Outros Alojamentos (IPHH), no que diz respeito às entidades que só detêm  
um estabelecimento.

Destinatários Empresas

Fonte Pontos Focais, Processo participativo interno à Administração Pública

OBRIGAÇÕES 
+ SIMPLES
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Denominação da medida IRS Automático+

Ministério M. das Finanças

Em colaboração com

Prazo 1.º Trimestre 2018

Descrição Alargar o âmbito do IRS Automático.

Destinatários Cidadãos

Fonte Pontos Focais, Processo participativo interno à Administração Pública

Denominação da medida IVA Automático +

Ministério M. das Finanças

Em colaboração com

Prazo 3.º Trimestre 2018

Descrição Introduzir o pré-preenchimento nas declarações periódicas do IVA liquidado  
pelas microentidades.

Destinatários Cidadãos e Empresas

Fonte Pontos Focais

OBRIGAÇÕES 
+ SIMPLES
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Denominação da medida Minutas Online

Ministério M. das Finanças

Em colaboração com

Prazo 4.º Trimestre 2017

Descrição Disponibilizar minutas online de requerimentos à Autoridade Tributária.

Destinatários Cidadãos e Empresas

Fonte Processo participativo interno à Administração Pública

Denominação da medida Pagamento de IMI +Simples

Ministério M. das Finanças

Em colaboração com

Prazo 1.º Trimestre 2018

Descrição Facilitar o pagamento do Imposto Municipal sobre Imóveis em prestações, 
comunicando logo na primeira notificação as referências para pagamento  
de todas as prestações.

Destinatários Cidadãos e Empresas

Fonte Pontos Focais

OBRIGAÇÕES 
+ SIMPLES
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Denominação da medida Pagamento de impostos com cartão de crédito

Ministério M. das Finanças

Em colaboração com

Prazo 4.º Trimestre 2017

Descrição Permitir o pagamento de impostos com cartões de crédito.

Destinatários Cidadãos e Empresas

Fonte Processo participativo interno à Administração Pública

Denominação da medida Penhoras + eficientes na Caixa Geral de Aposentações

Ministério M. do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social

Em colaboração com

Prazo 1.º Trimestre 2018

Descrição Criação de funcionalidade que permite aos agentes de execução submeter  
a informação necessária para a criação das penhoras sobre as pensões pagas 
pela Caixa Geral de Aposentações.

Destinatários Empresas

Fonte Pontos Focais

OBRIGAÇÕES 
+ SIMPLES
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Denominação da medida Pesquisa + simples de Instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho

Ministério M. do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social

Em colaboração com

Prazo 4.º Trimestre 2018

Descrição Disponibilizar uma ferramenta eletrónica de pesquisa de instrumentos de 
regulamentação coletiva de trabalho (IRCTs), publicados no Boletim do Trabalho 
e Emprego (BTE), aplicáveis por setor de atividade e área geográfica. Pretende-se 
prestar informações com maior celeridade e eficiência, bem como melhorar o acesso 
a informação de relevante interesse público, no domínio das regras aplicáveis  
às relações laborais nos diversos setores de atividade e empregadores, cuja grande 
parte está abrangida, direta ou indiretamente, por estes instrumentos.

Destinatários Cidadãos e Empresas

Fonte Processo participativo interno à Administração Pública

Denominação da medida Processo de Avaliação no Infarmed + Simples

Ministério M. da Saúde

Em colaboração com

Prazo 3.º Trimestre 2018

Descrição Desmaterializar o procedimento de avaliação das atividades de investigação, 
desenvolvimento e inovação, para efeitos de financiamento público.
 As iniciativas de simplificação e modernização estarão associadas ao âmbito  
de competência do INFARMED, nomeadamente o Fundo para a Investigação  
em Saúde, que se destina ao financiamento de atividades e projetos  
de investigação dirigidos para a proteção, promoção e melhoria da saúde  
das pessoas, nomeadamente nas áreas de investigação clínica, investigação básica 
e translacional, com potencial interesse clínico ou em terapêutica e investigação 
em saúde pública e serviços de saúde, designadamente nas intervenções 
preventivas.

Destinatários Empresas

Fonte Pontos Focais

OBRIGAÇÕES 
+ SIMPLES
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Denominação da medida Prova de vacina + simples nas escolas

Ministério M. da Educação

Em colaboração com M. da Saúde

Prazo 3.º Trimestre 2018

Descrição Disponibilizar a informação sobre a vacinação dos alunos no ato de matrícula  
e na sua renovação, integrado com o Escola 360º.

Destinatários Cidadãos

Fonte Pontos Focais

Denominação da medida Simplificação dos contratos de rent-a-car

Ministério M. do Ambiente

Em colaboração com M. da Economia

Prazo 1.º Trimestre 2018

Descrição Desmaterializar, desburocratizar e simplificar os contratos de aluguer  
de veículos de passageiros sem condutor. Pretende-se, em especial, acabar com 
a obrigatoriedade de celebrar o contrato em papel, em duplicado, com uma série 
de requisitos ao nível de conteúdo, os quais não se compaginam com a crescente 
desmaterialização que se regista na contratação dos demais produtos e serviços.

Destinatários Cidadãos e Empresas

Fonte Pontos Focais

OBRIGAÇÕES 
+ SIMPLES
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Denominação da medida Zero Carimbos Portugal 2020

Ministério M. do Planeamento e das Infraestruturas

Em colaboração com

Prazo 4.º Trimestre 2017

Descrição Implementar um sistema que excluí a necessidade de aposição de carimbo nos 
originais dos documentos de despesa, no âmbito do PT 2020. Atualmente estes 
documentos são carimbados para assegurar que as despesas não são financiadas 
em mais de 100% pelos fundos estruturais. 
De acordo com o principio da desmaterialização, pretende-se harmonizar os 
campos de declaração de despesa dos vários sistemas, permitindo a existência 
de uma base de dados comum do seu registo, disponibilizando assim a informação 
necessária à validação da despesa e às auditorias.

Destinatários Cidadãos e Empresas

Fonte Processo participativo interno à Administração Pública

OBRIGAÇÕES 
+ SIMPLES
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SERVIÇOS PARA ESTRANGEIROS 
+ FÁCEIS

Denominação da medida Alertas do SEF por SMS

Ministério M. da Administração Interna

Em colaboração com

Prazo 4.º Trimestre 2018

Descrição Enviar aos cidadãos alertas através de SMS, nas seguintes situações: 
 a) assegurar a presença, em data, hora e local, de acordo com o agendamento 
existente junto do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF); 
 b) evitar que seja ultrapassada a validade do título de residência.

Destinatários Cidadãos

Fonte Pontos Focais

Denominação da medida Fórum Migrante: plataforma de participação pública

Ministério M. Adjunto

Em colaboração com

Prazo 1.º Trimestre 2018

Descrição Criar uma plataforma disponível online e nas salas de espera dos Centros 
Nacionais de Apoio ao Imigrante (CNAIM), que permite, designadamente,  
a interação entre o público e os serviços do Alto Comissariado para as Migrações 
(ACM), a divulgação de informação, conferências e eventos, ou mesmo a interação 
com o público, em tempo real, numa lógica de fórum de discussão com perguntas 
e respostas. Permite-se um maior acesso à informação, independentemente  
do lugar onde o utilizador se encontra.

Destinatários Cidadãos

Fonte Programa do Governo, Pontos Focais, Processo participativo interno  
à Administração Pública
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Denominação da medida Portal do SEF + interativo

Ministério M. da Administração Interna

Em colaboração com

Prazo 4.º Trimestre 2018

Descrição Implementar novos serviços online no portal do Serviço de Estrangeiros  
e Fronteiras (SEF), nomeadamente:
a) renovação de Autorização de Residência;
b) segundas vias de Títulos de Residência;
c) alterações de morada.

Destinatários Cidadãos

Fonte Pontos Focais, Processo participativo interno à Administração Pública

Denominação da medida Refujobs

Ministério M. Adjunto

Em colaboração com

Prazo 1.º Trimestre 2018

Descrição Criar uma Plataforma Eletrónica Pública de Recursos Humanos com os Curricula de 
Refugiados. Podem aceder à plataforma os empresários previamente mobilizados 
e movidos pela responsabilidade social, que pretendam oferecer oportunidades de 
trabalho a este público-alvo. A plataforma será desenvolvida em parceria entre o Alto 
Comissariado para as Migrações (ACM), a Comunidade Islâmica de Lisboa, a Plataforma 
de Apoio aos Refugiados (PAR), a Conselho Português para os Refugiados (CPR).

Destinatários Cidadãos

Fonte Pontos Focais, Processo participativo interno à Administração Pública

SERVIÇOS PARA ESTRANGEIROS 
+ FÁCEIS
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Denominação da medida Via rápida para estudantes estrangeiros em Portugal

Ministério M. da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Em colaboração com M. da Administração Interna, M. dos Negócios Estrangeiros

Prazo 4.º Trimestre 2018

Descrição Simplificar o processo de acesso e permanência, em Portugal, por parte  
de estudantes internacionais, oriundos de países terceiros, ou seja, fora da União 
Europeia, através da criação de um sistema de gestão documental. A plataforma 
permitirá às entidades das áreas governativas da Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior, Negócios Estrangeiros e Administração Interna gerir o processo  
de mobilidade dos estudantes internacionais.

Destinatários Cidadãos

Fonte Processo participativo interno à Administração Pública

SERVIÇOS PARA ESTRANGEIROS 
+ FÁCEIS
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Denominação da medida Arquivo Digital

Ministério M. da Cultura

Em colaboração com

Prazo 4.º Trimestre 2017

Descrição Utilizar instrumentos transversais de gestão da informação, que visam classificar 
e controlar os documentos produzidos e recebidos nos organismos públicos.  
Estes instrumentos serão ser disponibilizados por uma plataforma modular  
de serviços partilhados, passível de integração com os sistemas de informação 
existentes por qualquer organismo. A plataforma permite ainda desmaterializar 
os procedimentos, atualmente obrigatórios, para se poder eliminar documentação 
em papel no Estado.

Destinatários Administração Pública

Fonte Pontos Focais, Processo participativo interno à Administração Pública

Denominação da medida Competências@AP

Ministério M. das Finanças

Em colaboração com M. da Presidência e da Modernização Administrativa

Prazo 2.º Trimestre 2017

Descrição Permitir a identificação centralizada das competências dos trabalhadores 
em funções públicas. A medida operacionaliza-se através de uma plataforma 
eletrónica por via da qual são submetidos, pelos próprios interessados,  
os respetivos currículos. A base de dados assim constituída permitirá melhorar  
a partilha de competências dentro da Administração Pública e identificar 
as necessidades de formação. 
A medida começará por ser aplicada na Secretaria-Geral da Presidência  
do Conselho de Ministros e aos seus funcionários.

Destinatários Administração Pública

Fonte Pontos Focais

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
+ EFICIENTE

MEDIDAS PLURIANUAIS DO SIMPLEX+2016
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Denominação da medida DREuropa

Ministério M. da Presidência e da Modernização Administrativa

Em colaboração com

Prazo 3.º Trimestre 2017

Descrição Promover a adesão ao projeto europeu ELI - European Legislation Identifier 
(identificador da legislação europeia), que tem como objetivo facilitar o acesso, 
partilha e interconexão de informação legal através de sistemas de informação.

Destinatários Administração Pública

Fonte Processo participativo interno à Administração Pública

Denominação da medida Emergência médica digital

Ministério M. da Saúde

Em colaboração com

Prazo 1.º Trimestre 2018

Descrição Informatizar o registo de ocorrências efetuadas pelos Postos de Emergência 
Médica (PEM), bem como pelos meios integrados nos Serviços de Urgência: 
Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação (VMER) e Ambulâncias de Suporte 
Imediato de Vida (SIV).

Destinatários Administração Pública

Fonte Programa do Governo, Pontos Focais, Processo participativo interno à 
Administração Pública

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
+ EFICIENTE

MEDIDAS PLURIANUAIS DO SIMPLEX+2016



PROGRAMA SIMPLEX +_2017
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Denominação da medida Livro Amarelo Eletrónico

Ministério M. da Presidência e da Modernização Administrativa

Em colaboração com

Prazo 3.º Trimestre 2017

Descrição Desenvolver e implementar uma plataforma que permita a submissão e gestão 
eletrónica de elogios, sugestões e reclamações, resultantes da prestação dos 
serviços da Administração Pública, independentemente do canal utilizado.

Destinatários Cidadãos

Fonte Volta Nacional SIMPLEX

Denominação da medida MDefesa Pessoas

Ministério M. da Defesa Nacional

Em colaboração com

Prazo 2.º Trimestre 2017

Descrição Implementar o PORTAL RHV (Recursos Humanos e Vencimentos) de modo  
a permitir o acesso, por pessoal militar, militarizado e civil, dos três ramos das 
forças armadas, na efetividade ou fora da efetividade de serviço, a um conjunto 
de informações e de funcionalidades em matéria de recursos humanos  
e vencimentos.

Destinatários Administração Pública

Fonte Pontos Focais, Processo participativo interno à Administração Pública

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
+ EFICIENTE

MEDIDAS PLURIANUAIS DO SIMPLEX+2016



PROGRAMA SIMPLEX +_2017
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Denominação da medida Portal Imobiliário Público

Ministério M. das Finanças

Em colaboração com M. da Presidência e da Modernização Administrativa, M. da Justiça, M. Adjunto,  
M. do Ambiente

Prazo 2.º Trimestre 2017

Descrição Criar um portal especializado em imobiliário público que centralize e apresente 
informação sobre os imóveis do Estado disponíveis para a instalação de serviços 
públicos (área disponível à administração pública) e para rentabilização (área 
disponível aos cidadãos). Esta iniciativa inclui a desmaterialização das interações 
a que legalmente os serviços públicos se encontram sujeitos em matéria 
patrimonial e de gestão de instalações. Esta medida será executada  
em colaboração com a Associação Nacional dos Municípios Portugueses.

Destinatários Administração Pública

Fonte Programa do Governo, Pontos Focais, Processo participativo interno  
à Administração Pública

Denominação da medida Portal Único DRAP

Ministério M. da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural

Em colaboração com

Prazo 4.º Trimestre 2017

Descrição Criar um Portal de Serviços comum às 5 Direcções Regionais de Agricultura  
e Pescas, agregando e desmaterializando diversos processos com impacto  
no funcionamento dos seus serviços e facilitando, assim, a interação com  
os beneficiários. 
 
O Portal Único DRAP permitirá designadamente: obter informação atualizada 
e uniformizada sobre todas as atividades e matérias da competência daquelas 
entidades e a desmaterialização das candidaturas e processos, poupando  
os beneficiários de deslocação às instalações das DRAP.

Destinatários Administração Pública

Fonte Pontos Focais

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
+ EFICIENTE

MEDIDAS PLURIANUAIS DO SIMPLEX+2016



PROGRAMA SIMPLEX +_2017
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Denominação da medida Sistema Integrado de Catalogação da Defesa

Ministério M. da Defesa Nacional

Em colaboração com

Prazo 3.º Trimestre 2017

Descrição Interligar o Sistema Português de Catalogação com o Sistema Integrado  
de Gestão da Defesa Nacional e promover a uniformização, a médio prazo,  
das Bases de Dados de Catalogação dos Três Ramos das Forças Armadas.

Destinatários Administração Pública

Fonte Processo participativo interno à Administração Pública

Denominação da medida Roteiro de boas práticas autárquicas

Ministério M. da Presidência e da Modernização Administrativa

Em colaboração com M. Adjunto

Prazo 2.º Trimestre 2017

Descrição Desenvolver um repositório colaborativo e participativo através do qual  
as autarquias locais divulguem as suas medidas de simplificação administrativa  
e regulamentar, promovendo sinergias entre as mesmas.

Destinatários Administração Pública

Fonte Volta Nacional SIMPLEX, Processo participativo interno à Administração Pública

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
+ EFICIENTE

MEDIDAS PLURIANUAIS DO SIMPLEX+2016



PROGRAMA SIMPLEX +_2017
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Denominação da medida Sistema integrado de gestão dos Teatros Nacionais

Ministério M. da Cultura

Em colaboração com

Prazo 2.º Trimestre 2017

Descrição Desenvolver uma solução integrada de gestão que abranja: processos 
contabilísticos e financeiros, processos de aquisições e aprovisionamento,  
a gestão patrimonial de ativos e a gestão de recursos humanos e documental, 
incluindo o arquivo digital.

Destinatários Administração Pública

Fonte Pontos Focais

Denominação da medida SmartEDU

Ministério M. da Educação

Em colaboração com

Prazo 3.º Trimestre 2017

Descrição Capacitar todas as entidades do Ministério da Educação com uma plataforma 
interna partilhada de gestão documental e de processos.

Destinatários Administração Pública

Fonte Processo participativo interno à Administração Pública

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
+ EFICIENTE

MEDIDAS PLURIANUAIS DO SIMPLEX+2016





COMUNICAÇÕES 
+ SIMPLES



PROGRAMA SIMPLEX +_2017
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Denominação da medida Alerta pessoas em risco

Ministério M. da Saúde

Em colaboração com

Prazo 1.º Trimestre 2018

Descrição Implementação, na aplicação de registo clínico dos meios de emergência médica, 
de uma sinalização de cidadãos em situação de risco.

Destinatários Empresas

Fonte Programa do Governo, Pontos Focais, Processo participativo interno  
à Administração Pública

Denominação da medida Apoio ao Investidor

Ministério M. dos Negócios Estrangeiros

Em colaboração com

Prazo 1.º Trimestre 2018

Descrição Disponibilizar a submissão eletrónica de candidaturas de projetos de 
investimento que visam ser reconhecidos como projetos de Potencial Interesse 
Nacional (PIN) ou beneficiar do acompanhamento pela Comissão Permanente 
de Apoio ao Investidor (CPAI). A utilização do Balcão do Empreendedor permitirá 
ainda que, tanto os promotores do investimento como as entidades que compõe  
a CPAI, tenham acesso a toda a informação disponível, atualizada e partilhada.

Destinatários Empresas

Fonte Pontos Focais

COMUNICAÇÕES
+ SIMPLES

MEDIDAS PLURIANUAIS DO SIMPLEX+2016



PROGRAMA SIMPLEX +_2017
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Denominação da medida eCall – serviço de chamadas de emergência europeia

Ministério M. da Administração Interna

Em colaboração com Entidades Privadas

Prazo 3.º Trimestre 2017

Descrição Implementar o eCall, projeto de âmbito europeu que prevê a instalação de 
dispositivos nos veículos automóveis novos a partir de 2017, permitindo efetuar 
chamadas de emergência para o 112 ou serviço de emergência georreferenciado 
equivalente em qualquer país da União Europeia. O dispositivo pode iniciar uma 
chamada automática e envia um conjunto de dados, caso o condutor fique 
impedido de o fazer. 
Esta iniciativa será concretizada em parceria com entidades privadas.

Destinatários Cidadãos

Fonte Pontos Focais, Processo participativo interno à Administração Pública

Denominação da medida Geo INEM

Ministério M. da Saúde

Em colaboração com

Prazo 4.º Trimestre 2017

Descrição Desenvolver soluções de georreferenciação, gestão de meios do INEM  
e telemedicina baseadas em protocolos uniformizados e integrados com  
os instrumentos e ferramentas disponíveis nos Centros de Orientação de Doentes 
Urgentes (CODU) e nos meios do INEM.

Destinatários Cidadãos

Fonte Pontos Focais, Processo participativo interno à Administração Pública

COMUNICAÇÕES
+ SIMPLES

MEDIDAS PLURIANUAIS DO SIMPLEX+2016
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Denominação da medida Prestações Familiares + simples

Ministério M. do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social

Em colaboração com

Prazo 4.º Trimestre 2017

Descrição Tornar automático o acesso às prestações familiares, um procedimento  
que é ainda realizado presencialmente e através de requerimento em papel,  
ou através da Segurança Social Direta por preenchimento de um formulário  
em PDF, que transita da mesma forma que o requerimento digitalizado.

Destinatários Cidadãos

Fonte Pontos Focais, Processo participativo interno à Administração Pública

Denominação da medida Reembolso de IVA para sujeitos fora da Comunidade + simples

Ministério M. das Finanças

Em colaboração com

Prazo 2.º Trimestre 2017

Descrição Possibilitar a submissão eletrónica do pedido de reembolso de IVA  
e implementação de regras de controlo e validação automáticas.

Destinatários Empresas

Fonte Pontos Focais, Processo participativo interno à Administração Pública

COMUNICAÇÕES
+ SIMPLES

MEDIDAS PLURIANUAIS DO SIMPLEX+2016



PROGRAMA SIMPLEX +_2017
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Denominação da medida Registo nacional de dadores sempre atualizado

Ministério M. da Saúde

Em colaboração com

Prazo 2.º Trimestre 2017

Descrição Possibilitar a atualização automática dos dados relativos aos dadores de sangue, 
implementando soluções de interoperabilidade entre os diversos sistemas  
de registo de dádivas de sangue e o registo nacional de utentes.  
Esta medida permitirá ainda deixar de utilizar papel nas sessões de colheita,  
com exceção do Consentimento informado e esclarecido dos dadores  
(que tem de ser devidamente assinado) e das guias de transporte de material  
e produtos.

Destinatários Cidadãos

Fonte Pontos Focais, Processo participativo interno à Administração Pública

Denominação da medida RnFE – Registo Nacional de Fornecedores do Estado

Ministério M. do Planeamento e das Infraestruturas

Em colaboração com

Prazo 3.º Trimestre 2017

Descrição Criar o “Registo Nacional de Fornecedores do Estado”, no âmbito da contratação 
pública, que dispensará os operadores económicos de terem de fazer prova  
de idoneidade e de inexistência de dívidas às Finanças e à Segurança Social 
perante cada entidade pública.  
Este registo permite ainda estruturar um catálogo de fornecedores do Estado 
(por tipo de bens, serviços ou obras aptos a realizar).

Destinatários Empresas

Fonte Programa do Governo, Volta Nacional SIMPLEX, Pontos Focais

COMUNICAÇÕES
+ SIMPLES

MEDIDAS PLURIANUAIS DO SIMPLEX+2016
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Denominação da medida Taxas moderadoras dos Bombeiros + simples

Ministério M. da Administração Interna

Em colaboração com

Prazo 4.º Trimestre 2017

Descrição Tornar automática a atualização do benefício de isenção do pagamento de taxas 
moderadoras para Bombeiros no Registo Nacional de Utentes.

Destinatários Associações, Fundações ou Coletividades

Fonte Pontos Focais, Processo participativo interno à Administração Pública

COMUNICAÇÕES
+ SIMPLES

MEDIDAS PLURIANUAIS DO SIMPLEX+2016





DOCUMENTOS 
+ ACESSÍVEIS
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DOCUMENTOS
+ ACESSÍVEIS

Denominação da medida Formulários fiscais sempre disponíveis

Ministério M. das Finanças

Em colaboração com

Prazo 2.º Trimestre 2017

Descrição Tornar possível a impressão dos formulários da Autoridade Tributária e Aduaneira 
com validade legal.

Destinatários Cidadãos e Empresas

Fonte Pontos Focais, Processo participativo interno à Administração Pública

Denominação da medida Passaporte passageiro frequente

Ministério M. da Administração Interna

Em colaboração com

Prazo 3.º Trimestre 2017

Descrição Criar um modelo específico de Passaporte Português para viajantes frequentes, 
com mais páginas.

Destinatários Cidadãos

Fonte Processo participativo interno à Administração Pública

MEDIDAS PLURIANUAIS DO SIMPLEX+2016





LICENCIAMENTOS
+ ÁGEIS
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Denominação da medida Balcão do Empreendedor +

Ministério M. da Presidência e da Modernização Administrativa

Em colaboração com M. da Economia, M. da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural,  
M. do Ambiente, M. das Finanças, M. do Mar

Prazo 1.º Trimestre 2018

Descrição Disponibilizar progressivamente processos de licenciamento de acesso  
e de exercício de atividades económicas no Balcão do Empreendedor,  
garantindo a utilização de webservice para integração dos processos  
nas aplicações das entidades que os tramitam, nomeadamente:
–  Atividades de prestamistas, leiloeiras e outros previstos no regime jurídico  

das atividades de comércio e serviços e restauração (RJACSR);
–  Atividades relativas ao Mar;
–  Atividades relativas à pecuária;
–  Licenciamento industrial (SIR);
–  Licenciamento industrial (LUA);
–  Controlo prévio urbanístico (SIRJUE).
Prevê-se que até Maio de 2017 estejam integrados 40% dos processos.

Destinatários Empresas

Fonte Programa do Governo, Volta Nacional SIMPLEX

LICENCIAMENTOS
+ ÁGEIS

MEDIDAS PLURIANUAIS DO SIMPLEX+2016



PROGRAMA SIMPLEX +_2017
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Denominação da medida Portal de Segurança Contra Incêndio em Edifícios

Ministério M. da Administração Interna

Em colaboração com

Prazo 4.º Trimestre 2017

Descrição Desenvolver o Portal de Segurança Contra Incêndios em Edifícios de modo  
a permitir a tramitação desmaterializada dos procedimentos previstos  
no regime legal.  
Passam assim a poder ser efetuados de forma desmaterializada: a entrega  
de requerimentos e documentos pelos requerentes; a consulta do estado  
dos procedimentos também pelos interessados; o envio de pareceres, relatórios 
de vistorias e de inspeções no âmbito da segurança contra incêndios em edifícios, 
quando solicitados à Autoridade Nacional de Proteção Civil; e a comunicação  
da decisão.

Destinatários Cidadãos e Empresas

Fonte Pontos Focais

LICENCIAMENTOS
+ ÁGEIS

MEDIDAS PLURIANUAIS DO SIMPLEX+2016





MAIS SERVIÇOS E 
+ INFORMAÇÃO
NUM ÚNICO LOCAL



PROGRAMA SIMPLEX +_2017
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Denominação da medida Administração do litoral + integrada

Ministério M. do Ambiente

Em colaboração com

Prazo 3.º Trimestre 2017

Descrição Operacionalizar a plataforma colaborativa SIARL - Sistema Integrado  
de Administração do Recurso Litoral - que permite a disponibilização  
de informação integrada sobre as dinâmicas costeiras, na ótica do risco  
e dos usos do solo.

Destinatários Cidadãos e Empresas

Fonte Pontos Focais, Processo participativo interno à Administração Pública

Denominação da medida Agenda Digital Empresário Turístico

Ministério M. da Economia

Em colaboração com

Prazo 4.º Trimestre 2017

Descrição Disponibilizar online o calendário das obrigações do empresário turístico perante 
a Administração Pública, de forma a facilitar o cumprimento.

Destinatários Empresas

Fonte Volta Nacional SIMPLEX

MAIS SERVIÇOS E 
+ INFORMAÇÃO NUM ÚNICO LOCAL

MEDIDAS PLURIANUAIS DO SIMPLEX+2016
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Denominação da medida APP Registo Português de Transplantação

Ministério M. da Saúde

Em colaboração com

Prazo 2.º Trimestre 2017

Descrição Criar uma aplicação (app) móvel que permita ao Instituto Português do Sangue  
e da Transplantação (IPST), bem como a todas as instituições hospitalares 
constituintes da rede nacional de transplantação, o acesso a todo o processo  
de doação, colheita e transplantação de órgãos e tecidos via aplicação. 
Esta app tem ainda outra vertente, orientada para o paciente, pré- e pós-transplante, 
que possibilita uma ligação direta ao seu médico clínico e às equipas de transplante.

Destinatários Cidadãos

Fonte Pontos Focais, Processo participativo interno à Administração Pública

Denominação da medida Balcão 2020 +

Ministério M. do Planeamento e das Infraestruturas

Em colaboração com

Prazo 1.º Trimestre 2018

Descrição Melhorar a gestão das candidaturas e projetos submetidos ao Portugal 2020 
através das seguintes iniciativas:
–  Desenvolvimento de uma nova versão da área reservada online dos promotores, 

tendo presente o alargamento das atuais funcionalidades e a maior eficiência 
processual;

–  Realização de inquéritos de satisfação bienais (a partir do 4.º Trimestre  
de 2016), de modo a promover a melhoria contínua do Balcão 2020 e a sua 
orientação para os utilizadores;

–  Criação de mecanismos eletrónicos que permitam a aceitação eletrónica da 
decisão de aprovação das candidaturas, sem necessidade de assinatura em papel;

–  Estabelecimento de um procedimento automático que permita ao promotor 
desistir de uma candidatura através da sua área online reservada no Balcão 2020;

–  Desmaterialização do processo de validação da situação dos promotores 
perante o fisco.

Destinatários Empresas

Fonte Programa do Governo, Volta Nacional SIMPLEX, Pontos Focais

MAIS SERVIÇOS E 
+ INFORMAÇÃO NUM ÚNICO LOCAL

MEDIDAS PLURIANUAIS DO SIMPLEX+2016
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Denominação da medida Balcão Cidadão Móvel

Ministério M. da Presidência e da Modernização Administrativa

Em colaboração com M. Adjunto

Prazo 2.º Trimestre 2017

Descrição Disponibilizar na Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela  
15 unidades móveis de serviços públicos da Administração Local e Central  
com as características do Balcão do Cidadão, integrando a prestação de cuidados 
de saúde e outros serviços de proximidade aos cidadãos deste território. 
Esta medida será executada em colaboração com a Comunidade Intermunicipal 
das Beiras e Serra da Estrela.

Destinatários Cidadãos

Fonte Programa do Governo, Volta Nacional SIMPLEX, Processo participativo interno  
à Administração Pública

Denominação da medida Balcão Único do Emprego

Ministério M. do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social

Em colaboração com M. da Presidência e da Modernização Administrativa

Prazo 1.º Trimestre 2018

Descrição Concentrar num único espaço físico e ou plataforma digital todas as interações dos 
cidadãos desempregados nos processos de procura ativa de emprego e de formação 
profissional, bem como dos empregadores nos processos de seleção e contratação 
de novos colaboradores, ou de reconversão e adaptação de recursos humanos. 
Pretende-se assim melhorar o funcionamento dos serviços públicos de emprego, 
por via de uma otimização da utilização dos canais disponíveis para processamento 
destas interações.  
O Balcão vai compreender um conjunto de medidas, designadamente a 
desmaterialização de interações entre cidadãos, empresas e serviços públicos 
de emprego (tais como inscrições/candidaturas online, documentos digitais, 
disponibilização de informação e mecanismos de pesquisa no portal “NETEmprego”).

Destinatários Cidadãos e Empresas

Fonte Programa do Governo, Volta Nacional SIMPLEX

MAIS SERVIÇOS E 
+ INFORMAÇÃO NUM ÚNICO LOCAL

MEDIDAS PLURIANUAIS DO SIMPLEX+2016



PROGRAMA SIMPLEX +_2017

1�9

Denominação da medida BIME – Plataforma de informação EDU

Ministério M. da Educação

Em colaboração com

Prazo 2.º Trimestre 2017

Descrição Melhorar o desempenho da BIME – plataforma agregadora da informação 
residente nos sistemas de informação do Ministério da Educação, relativa  
a escolas, alunos, turmas, pessoal docente, pessoal não docente e informação 
financeira, que pretende dotar, em tempo real, os diferentes organismos  
da informação necessária à tomada de decisão.  
Em concreto, promover-se-á a atualização da plataforma e o desenvolvimento  
de duas áreas distintas: 
(i) uma para consulta das autarquias, tendo em vista a disponibilização  

da informação necessária ao planeamento municipal da educação;
(ii) e outra pública, que visa disponibilizar informação útil ao cidadão 

relativamente às escolas públicas.

Destinatários Administração Pública

Fonte Pontos Focais

Denominação da medida Capitania Online +

Ministério M. da Defesa Nacional

Em colaboração com

Prazo 3.º Trimestre 2017

Descrição Alargar os serviços do balcão único da Autoridade Marítima Nacional - “Capitania 
Online” - otimizando o seu funcionamento e diversificando as plataformas de acesso 
aos serviços disponibilizados. 
Integrar os respetivos serviços com outros sistemas, internos e externos à 
Autoridade Marítima Nacional, designadamente a Plataforma de Interoperabilidade 
da Administração Pública (iAP), Autoridade Tributária e Aduaneira, Segurança Social, 
Direcção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM) e o 
Sistema Integrado de Informação da Autoridade Marítima (SIIAM), visando aumentar, 
de forma gradual e consistente, o universo de utilizadores  
Implementar este serviço em terminais dedicados, a localizar nas instalações das 
capitanias dos portos, nas lotas e noutros locais a definir, tais como as lojas do 
cidadão, através da utilização de Terminal Automático da Capitania Online (TACO). 
Constitui também um objetivo deste projeto desenvolver a Aplicação para 
fiscalização pela Polícia Marítima (APPM), tendo em vista proporcionar aos agentes 
fiscalizadores o acesso em dispositivos móveis à informação que necessitam.

Destinatários Empresas

Fonte Pontos Focais, Processo participativo interno à Administração Pública

MAIS SERVIÇOS E 
+ INFORMAÇÃO NUM ÚNICO LOCAL

MEDIDAS PLURIANUAIS DO SIMPLEX+2016
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Denominação da medida Catálogo de produtos de apoio para pessoas com deficiência e incapacidade

Ministério M. do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social

Em colaboração com

Prazo 2.º Trimestre 2017

Descrição Criação de plataforma e implementação de um catálogo nacional on-line que 
permita melhorar o acesso à informação por parte dos/das cidadãos e cidadãs  
e das entidades financiadoras do Sistema de Atribuição de Produtos de Apoio  
às deficiências ou incapacidades (SAPA)  
 
Desenvolvimento da base de dados de registo e do Sistema de informação 
de Atribuição de Produtos de Apoio – melhoria, dos processos associados ao 
financiamento destes produtos (cadeiras de rodas, bengalas, óculos e outros), 
permitindo simplificação, transparência e controlo na sua atribuição.

Destinatários Cidadãos

Fonte Volta Nacional SIMPLEX, Pontos Focais

Denominação da medida DACULTURA

Ministério M. da Cultura

Em colaboração com

Prazo 4.º Trimestre 2017

Descrição Reestabelecer a presença digital do Ministério da Cultura através de um portal 
web multiplataforma, onde será disponibilizada uma montra de conteúdos  
de informação útil, centrada e agregada, sobre os vários espaços e atividades 
culturais, entre outros.
Esta medida inclui ainda:
–  a desmaterialização das obras físicas, especificamente a transição de suportes 

físicos (livros em papel, discos em vinil, etc.) para suportes multimédia (livros 
digitais, streaming de vídeo e áudio);

–  a modificação dos canais unidirecionais para canais de comunicação 
bidirecionais, aditando-se canais bidirecionais como as redes sociais e portais 
de comunidades;

–  a substituição do sistema presencial (loja local, promotor local) por um sistema 
digital (redes sociais, lojas online, portais informativos).

Destinatários Cidadãos

Fonte Pontos Focais, Processo participativo interno à Administração Pública

MAIS SERVIÇOS E 
+ INFORMAÇÃO NUM ÚNICO LOCAL

MEDIDAS PLURIANUAIS DO SIMPLEX+2016
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Denominação da medida e-Catálogo Cinemateca

Ministério M. da Cultura

Em colaboração com

Prazo 4.º Trimestre 2017

Descrição Criar uma nova infraestrutura global de informação da Cinemateca, integrando 
todas as atuais bases de dados de catalogação e informação patrimonial 
de gerações anteriores (filmes, documentação e outro património não-filme, 
Filmografia Portuguesa, etc.), desbloqueando a sua evolução e criando uma 
plataforma de disponibilização alargada de informação.

Destinatários Cidadãos

Fonte Pontos Focais

Denominação da medida iFAMA – Plataforma Única de Inspeção e Fiscalização da Agricultura,  
Mar e Ambiente

Ministério M. do Ambiente

Em colaboração com M. da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, M. do Mar

Prazo 2.º Trimestre 2017

Descrição Desenvolver uma plataforma de suporte à atividade inspetiva – portal internet/
intranet, sistema de gestão interna e sistema de informação geográfica.  
Esta plataforma integra um balcão único de submissão de denúncias, registo  
de acidentes/incidentes, pedidos de informação/esclarecimento, pedidos de acesso 
a documentos e comentários/sugestões em matérias ambientais, e plataformas 
colaborativas de troca de documentação entre organismos oficiais, nomeadamente 
ao nível do Cadastro Nacional das Contraordenações Ambientais (CADAMB),  
com entidades inspecionadas e com organismos internacionais (rede IMPEL).  
Destaca-se ainda a georreferenciação de ações de controlo, de auditoria, de 
inspeção, de contraordenações e de atividades económicas abrangidas pelos regimes 
jurídicos ambientais e a promoção da interoperabilidade com outros sistemas  
da Administração Pública, garantido a partilha de informação técnica e a atuação 
integrada.

Destinatários Cidadãos e Empresas

Fonte Volta Nacional SIMPLEX, Processo participativo interno à Administração Pública

MAIS SERVIÇOS E 
+ INFORMAÇÃO NUM ÚNICO LOCAL

MEDIDAS PLURIANUAIS DO SIMPLEX+2016
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Denominação da medida Informação clínica integrada nos comportamentos Aditivos  
e Dependências

Ministério M. da Saúde

Em colaboração com

Prazo 2.º Trimestre 2017

Descrição Desenvolver mecanismos simplificados de comunicação e partilha de informação, 
no domínio dos sistemas de informação, que permitam a gestão da informação 
clínica integrada e monitorização dos Contratos de Convenção com as unidades 
privadas de tratamento, no âmbito dos comportamentos aditivos e dependências. 
Uniformização do processo de licenciamento de unidades privadas de tratamento 
no âmbito dos comportamentos aditivos e dependências.

Destinatários Empresas

Fonte Pontos Focais, Processo participativo interno à Administração Pública

Denominação da medida Instituto do Cinema e do Audiovisual digital

Ministério M. da Cultura

Em colaboração com

Prazo 1.º Trimestre 2018

Descrição Desenvolver uma plataforma com vários módulos interligados entre si, 
designadamente para:
a)  registo de entidades e de obras; 
b)  gestão, seleção e avaliação de candidaturas; 
c)  gestão dos apoios financeiros;
d)  gestão de processos pré-contenciosos;
e)  gestão das bilheteiras; 
f)  gestão da icateca, videoteca e filmoteca; 
g)  gestão da documentação; 
h)  gestão das obrigações de investimento; 
i)  gestão e controlo da receita e comunicação da aplicação com o sistema 

financeiro e contabilístico; 
j)  notificações através da plataforma, que permitirão ao candidato acompanhar  

o progresso dos procedimentos na sua área pessoal; 
l)  disponibilização da possibilidade de assinatura eletrónica; 
m) criação de automatismo na geração e preenchimento de minutas  

de formulários e correspondência a serem utilizadas pelos serviços; 
n)  gestão dos incentivos fiscais.

Destinatários Administração Pública

Fonte Volta Nacional SIMPLEX

MAIS SERVIÇOS E 
+ INFORMAÇÃO NUM ÚNICO LOCAL

MEDIDAS PLURIANUAIS DO SIMPLEX+2016
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Denominação da medida Janela Única Logística

Ministério M. do Mar

Em colaboração com

Prazo 1.º Trimestre 2018

Descrição Implementar a Janela Única Logística que, como evolução e extensão natural da Janela 
Única Portuária, alargará a gestão dos fluxos de informação de toda a cadeia logística, 
simplificando e desmaterializando procedimentos, a todos os meios de transportes 
terrestres e na ligação aos portos secos nacionais e espanhóis até Madrid.  
Pretende-se assegurar a fluidez da informação referente ao transporte de 
mercadorias de e para os portos de mar nacionais, tendo por referência o modelo 
implementado no Porto de Sines.

Destinatários Empresas

Fonte Programa do Governo, Pontos Focais

Denominação da medida Novo Portal de Serviços Camões + acessível

Ministério M. dos Negócios Estrangeiros

Em colaboração com

Prazo 2.º Trimestre 2017

Descrição Criar um novo Portal de Serviços com os objetivos de modernizar, integrar 
funcionalidades e permitir a convergência de aplicações que possibilitem uma 
comunicação mais focada nos serviços disponibilizados pelo Camões, I.P. e uma 
navegação mais estruturada a partir de um fio condutor entre esses serviços.  
Alguns dos serviços a disponibilizar serão: candidaturas a agentes de cooperação; 
equiparação e renovação do estatuto de agente de cooperação; reconhecimento 
e renovação de estatuto como ONGD; candidatura à bolsa de avaliadores  
de projetos financiados pelo Camões, I.P.; candidaturas a bolsas na área  
da cooperação e da língua; candidaturas ao Programa de Apoio à Edição;  
e inscrição e pagamento de cursos presenciais e online. 
A medida inclui ainda a simplificação do acesso da rede externa de língua,  
cultura e cooperação, via plataforma eletrónica, e a melhoraria da gestão 
administrativa, para os cooperantes apoiados pelo Camões, I.P..

Destinatários Cidadãos

Fonte Programa do Governo, Pontos Focais

MAIS SERVIÇOS E 
+ INFORMAÇÃO NUM ÚNICO LOCAL

MEDIDAS PLURIANUAIS DO SIMPLEX+2016
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Denominação da medida O seu Banco com o Cartão de Cidadão

Ministério M. da Presidência e da Modernização Administrativa

Em colaboração com Entidades Privadas

Prazo 3.º Trimestre 2017

Descrição Possibilitar a abertura de conta bancária apenas com a apresentação do Cartão 
de Cidadão, comunicando-se automaticamente os dados necessário relativos  
à identificação, morada e situação laboral do cliente. 
Permitir, igualmente, que a alteração da morada perante a entidade bancária 
se realize através da comunicação da morada constante do Cartão de Cidadão, 
eliminando a apresentação de qualquer outro comprovativo.  
Esta iniciativa será concretizada em parcerias com entidades privadas.

Destinatários Cidadãos e Empresas

Fonte Programa do Governo, Volta Nacional SIMPLEX, Pontos Focais, Processo 
participativo interno à Administração Pública

Denominação da medida Património Cultural do Estado para eventos

Ministério M. da Economia

Em colaboração com

Prazo 3.º Trimestre 2017

Descrição Criar uma plataforma digital de informação e gestão de espaços do património 
cultural do Estado que possam ser utilizados para a realização de eventos.

Destinatários Cidadãos e Empresas

Fonte Pontos Focais

MAIS SERVIÇOS E 
+ INFORMAÇÃO NUM ÚNICO LOCAL

MEDIDAS PLURIANUAIS DO SIMPLEX+2016
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Denominação da medida Planeamento Territorial Online

Ministério M. do Ambiente

Em colaboração com M. Adjunto

Prazo 2.º Trimestre 2017

Descrição Desenvolver uma plataforma colaborativa de gestão territorial, destinada a servir 
de apoio ao acompanhamento dos programas e dos planos territoriais (como, por 
exemplo, os Planos Diretores Municipais e os Planos de Pormenor), no âmbito  
do Sistema Nacional de Informação Territorial (SNIT).  
Esta plataforma vai permitir a gestão do processo internamente em cada entidade 
(como, por exemplo, nos Municípios e respetivas comissões de acompanhamento  
à elaboração), promovendo a consulta pública dos cidadãos e das empresas.

Destinatários Cidadãos

Fonte Processo participativo interno à Administração Pública

Denominação da medida Plataforma Renda Apoiada

Ministério M. do Ambiente

Em colaboração com M. do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, M. das Finanças

Prazo 3.º Trimestre 2017

Descrição Criar uma plataforma eletrónica destinada a organizar e manter atualizada  
a informação sobre as habitações arrendadas no regime de arrendamento apoiado 
e respetivos arrendatários. Esta plataforma permitirá aceder a informação 
disponível junto da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) e do Instituto dos 
Registos e Notariado (IRN) sobre a composição e rendimentos do agregado familiar,  
bem como da titularidade de bens móveis ou imóveis. O acesso será feito a partir  
do Portal da Habitação.  
 
Destaca-se, ainda, o facto de esta plataforma permitir a validação automática  
das condições de acesso à habitação social, incrementando o rigor das informações 
prestadas e contribuindo para combater as situações de fraude, defendendo assim 
o interesse público e a melhoraria da aplicação da lei.

Destinatários Cidadãos

Fonte Pontos Focais, Processo participativo interno à Administração Pública

MAIS SERVIÇOS E 
+ INFORMAÇÃO NUM ÚNICO LOCAL

MEDIDAS PLURIANUAIS DO SIMPLEX+2016
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Denominação da medida Portal das Exportações

Ministério M. dos Negócios Estrangeiros

Em colaboração com

Prazo 1.º Trimestre 2018

Descrição Criar uma aplicação web agregando a oferta de produtos e serviços  
dos parceiros que intervenham na cadeia de valor do processo  
de internacionalização ou exportação de cada empresa.

Destinatários Empresas

Fonte Volta Nacional SIMPLEX, Pontos Focais

Denominação da medida Portal das Finanças +

Ministério M. das Finanças

Em colaboração com

Prazo 2.º Trimestre 2017

Descrição Reformular o portal das finanças, no sentido de tornar mais acessível  
a informação fiscal, em especial facilitando a pesquisa dos esclarecimentos  
em matéria fiscal quer para cidadãos quer para empresas.

Destinatários Cidadãos e Empresas

Fonte Volta Nacional SIMPLEX, Processo participativo interno à Administração Pública

MAIS SERVIÇOS E 
+ INFORMAÇÃO NUM ÚNICO LOCAL

MEDIDAS PLURIANUAIS DO SIMPLEX+2016
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Denominação da medida Portal das Instituições de Memória da Defesa

Ministério M. da Defesa Nacional

Em colaboração com

Prazo 2.º Trimestre 2017

Descrição Ampliar a utilização da atual Plataforma de Gestão Integrada das Bibliotecas  
da Defesa, potenciando a sua utilização num âmbito ainda mais alargado  
e dotando-a de novas componentes que respondam às necessidades  
das instituições em rede. Será reutilizada a infraestrutura central existente  
e o software já licenciado. 
Assim, o Portal das Instituições de Memória será um portal único que 
disponibilizará online o acesso aos catálogos informatizados das instituições  
de memória da Defesa Nacional (Vértice - Bibliotecas, Arquivo e Museus).

Destinatários Cidadãos

Fonte Processo participativo interno à Administração Pública

Denominação da medida Portal de Cidadão +

Ministério M. da Presidência e da Modernização Administrativa

Em colaboração com

Prazo 1.º Trimestre 2018

Descrição Renovar o Portal de Cidadão no sentido de organizar as informações e serviços 
eletrónicos em torno de eventos de vida de cidadão e empresas, criando,  
sempre que possível, balcões eletrónicos integrados.  
Neste novo Portal de Cidadão, todos os serviços relevantes para a relação do cidadão 
com a Administração Pública estarão integrados (tais como reclamações, elogios  
e sugestões, bolsa de documentos, autenticação eletrónica, etc.). Esta solução  
vai permitir que os cidadãos e empresas prescindam de mais utilizadores  
e palavras-chave para submissão de pedidos, além de que os próprios serviços 
públicos vão reduzir custos por eliminação de sites e páginas eletrónicas. 
Até ao primeiro trimestre de 2017 pretende-se ter concluído as iniciativas Alteração 
de Morada uma Só Vez e integração da Bolsa de Documentos. Numa segunda fase, 
pretende-se integrar outros serviços como o Balcão do Empreendedor +.

Destinatários Cidadãos e Empresas

Fonte Programa do Governo, Volta Nacional SIMPLEX, Pontos Focais

MAIS SERVIÇOS E 
+ INFORMAÇÃO NUM ÚNICO LOCAL

MEDIDAS PLURIANUAIS DO SIMPLEX+2016
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Denominação da medida Quiosque Digital

Ministério M. da Educação

Em colaboração com

Prazo 2.º Trimestre 2017

Descrição Disponibilizar Quiosques digitais para marcação e pagamento de instalações 
no Centro Desportivo Nacional do Jamor, como alternativa ao atendimento 
presencial em secretaria. E, numa segunda fase, colocação de equipamentos 
idênticos em outras instalações do IPDJ - Instituto Português do Desporto  
e Juventude, I.P. que os justifiquem.

Destinatários Cidadãos

Fonte Pontos Focais

Denominação da medida Registo de animais de uma só vez

Ministério M. da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural

Em colaboração com

Prazo 4.º Trimestre 2017

Descrição Integrar e interligar bases de dados de identificação e registo de animais, 
eliminando duplicações de registos, reduzindo erros na identificação  
e movimentação animal, melhorando as operações de controlo sanitário,  
de rastreabilidade e de controlo da origem, e reduzindo custos no sector 
pecuário.

Destinatários Cidadãos e Empresas

Fonte Volta Nacional SIMPLEX, Pontos Focais

MAIS SERVIÇOS E 
+ INFORMAÇÃO NUM ÚNICO LOCAL

MEDIDAS PLURIANUAIS DO SIMPLEX+2016
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Denominação da medida Registo individual do condutor atualizado nas Regiões Autonomas

Ministério M. da Administração Interna

Em colaboração com Regiões Autónomas

Prazo 2.º Trimestre 2017

Descrição Garantir a interoperabilidade entre as bases de dados do RIC (Registo Individual 
do Condutor) do Continente e das Regiões Autónomas, quer para o atual regime 
do RIC, quer do regime de carta por pontos. O acesso das Regiões Autónomas  
à base de dados de RIC, da Autoridade Nacional da Segurança Rodoviária (ANSR),  
é efetuada através de uma linha de transmissão de dados, a qual deverá  
ser assegurada por webservice, garantindo-se todos os requisitos de segurança 
da informação.  
 
Disponibilizar à Região Autónoma da Madeira a aplicação “Sistema de Informação 
e Gestão de Autos de Contraordenação” (propriedade da ANSR), bem como os 
requisitos técnicos e funcionais, para adaptação e utilização da mesma no âmbito 
da gestão dos autos de contra ordenação.

Destinatários Cidadãos

Fonte Volta Nacional SIMPLEX

MAIS SERVIÇOS E 
+ INFORMAÇÃO NUM ÚNICO LOCAL

MEDIDAS PLURIANUAIS DO SIMPLEX+2016
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Denominação da medida Controlo das existências de bebidas alcoólicas + simples

Ministério M. das Finanças

Em colaboração com

Prazo 4.º Trimestre 2017

Descrição Fundir numa só as obrigações declarativas à Autoridade Tributária,  
ao Instituto do Vinho e da Vinha, ao Instituto do Vinho do Douro e Porto,  
e às Comissões Regionais de Vinhos.

Destinatários Empresas

Fonte Pontos Focais, Processo participativo interno à Administração Pública

Denominação da medida Declarações aduaneiras + simples

Ministério M. das Finanças

Em colaboração com

Prazo 4.º Trimestre 2017

Descrição Interligar os vários sistemas informáticos aduaneiros (STADA e SDS),  
permitindo avançar no processo de desmaterialização dos processos aduaneiros 
associados ao fluxo de entrada de mercadorias, através do desenvolvimento  
e implementação de automatismos que permitem substituir procedimentos 
manuais por processos informáticos.

Destinatários Empresas

Fonte Pontos Focais, Processo participativo interno à Administração Pública

MEDIDAS PLURIANUAIS DO SIMPLEX+2016
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Denominação da medida Fichas Técnicas de Fiscalização

Ministério M. da Administração Interna

Em colaboração com M. da Economia, M. do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, M. das Finanças

Prazo 2.º Trimestre 2017

Descrição Elaborar e divulgar online fichas técnicas de fiscalização normalizadas  
para as atividades na área da restauração e bebidas e do alojamento local,  
bem como proceder à harmonização/integração entre organismos fiscalizadores. 
Já foi desenvolvido um trabalho entre as forças de segurança e a AHRESP 
- Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, sendo agora 
necessário alargar a inclusão dos requisitos legais a outras entidades 
fiscalizadoras.

Destinatários Empresas

Fonte Pontos Focais, Processo participativo interno à Administração Pública

Denominação da medida Janela Única Aduaneira

Ministério M. das Finanças

Em colaboração com

Prazo 4.º Trimestre 2017

Descrição Implementar uma plataforma entre os operadores económicos e as entidades 
fiscalizadoras que aumente a eficiência dos procedimentos  
de desalfandegamento.

Destinatários Empresas

Fonte Pontos Focais, Processo participativo interno à Administração Pública

OBRIGAÇÕES 
+ SIMPLES

MEDIDAS PLURIANUAIS DO SIMPLEX+2016
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Denominação da medida Limitar penhoras

Ministério M. das Finanças

Em colaboração com

Prazo 4.º Trimestre 2017

Descrição Limitar as penhoras dos saldos bancários ao valor efetivamente em dívida,  
criando um mecanismo eletrónico que evite a penhora da integralidade do saldo.

Destinatários Cidadãos e Empresas

Fonte Volta Nacional SIMPLEX, Pontos Focais, Processo participativo interno  
à Administração Pública

Denominação da medida Pagamentos alfandegários + simples

Ministério M. das Finanças

Em colaboração com

Prazo 4.º Trimestre 2017

Descrição Implementar o sistema de pagamentos DUC (Documento Único de Cobrança)  
na área alfandegária.

Destinatários Empresas

Fonte Volta Nacional SIMPLEX, Processo participativo interno à Administração Pública

OBRIGAÇÕES 
+ SIMPLES

MEDIDAS PLURIANUAIS DO SIMPLEX+2016
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Denominação da medida pOw | Paga ao Estado

Ministério M. da Presidência e da Modernização Administrativa

Em colaboração com M. das Finanças, M. da Administração Interna, M. do Trabalho, Solidariedade  
e Segurança Social

Prazo 2.º Trimestre 2017

Descrição O pOw é uma carteira digital que substitui o dinheiro-vivo. O Paga ao Estado 
é uma funcionalidade do pOw que permite a qualquer pessoa receber as 
notificações de pagamento, multas e faturas pelo telemóvel, e pagar logo, 
calendarizar o pagamento ou criar alerta. Diminui em 75% os custos do Estado 
com este processo. Grátis, fácil e imediato para o utilizador.

Destinatários Cidadãos e Empresas

Fonte Concurso Startup SIMPLEX

Denominação da medida Processos inspetivos fiscais online

Ministério M. das Finanças

Em colaboração com

Prazo 4.º Trimestre 2017

Descrição Introduzir a desmaterialização do procedimento inspetivo, proporcionando  
assim aos contribuintes inspecionados, a disponibilização, na sua área do Portal 
das Finanças, de todas as fases do procedimento inspetivo a que venham a estar 
sujeitos, garantindo também o acesso ao histórico do procedimento.  
Com esta medida, pretende-se não só simplificar a interação entre os 
contribuintes e as equipas de inspeção, mas também garantir uma melhoria 
efetiva na disponibilização da informação, já que, por exemplo, os projetos  
de relatório de inspeção ficarão disponíveis, de imediato de forma 
desmaterializada, evitando-se a complexidade e a morosidade dos processos  
de impressão e expedição em correio normal. Garante-se também ao contribuinte 
que o seu direito de participação possa ser exercido pela mesma via.

Destinatários Cidadãos e Empresas

Fonte Pontos Focais, Processo participativo interno à Administração Pública

OBRIGAÇÕES 
+ SIMPLES

MEDIDAS PLURIANUAIS DO SIMPLEX+2016
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Denominação da medida Projeto ANSR / ARAC

Ministério M. da Administração Interna

Em colaboração com Entidades Privadas

Prazo 3.º Trimestre 2017

Descrição Automatizar os pedidos e as respostas de identificação dos condutores,  
entre as entidades fiscalizadoras e as empresas associadas da Associação  
dos Industriais de Aluguer de Automóveis sem Condutor (ARAC).  
Implementar um canal de comunicação eletrónico entre o sistema de 
contraordenações e a base de dados da ARAC, da qual consta a identificação  
dos veículos afetos à atividade de “rent-a-car” para posterior emissão  
da notificação do pedido de identificação de condutor. 
O acesso à informação por parte das forças de segurança e polícia administrativa 
será efetuado em tempo real, através de comunicação eletrónica de dados  
entre o sistema de contraordenações e esta base de dados. 
As empresas de rent-a-car notificadas para identificação dos condutores poderão 
proceder à respetiva identificação, através do referido canal de comunicação 
eletrónico, agilizando-se assim todo o processo.

Destinatários Empresas

Fonte Pontos Focais, Processo participativo interno à Administração Pública

Denominação da medida Relatório Único + simples

Ministério M. do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social

Em colaboração com

Prazo 1.º Trimestre 2018

Descrição Facilitar e simplificar o processo de preenchimento do Relatório Único, referente 
aos trabalhadores, pelas empresas, através do pré-preenchimento de alguns  
dos seus campos com informação já disponível na Administração Pública.  
A medida inclui ainda a eliminação do Anexo F do relatório único e a melhoraria  
do conteúdo publicado no Boletim do Trabalho e Emprego e outros 
procedimentos, visando a harmonização da informação disponível neste  
Boletim com aquela que, posteriormente, é solicitada.

Destinatários Empresas

Fonte Volta Nacional SIMPLEX, Pontos Focais, Processo participativo interno  
à Administração Pública

OBRIGAÇÕES 
+ SIMPLES

MEDIDAS PLURIANUAIS DO SIMPLEX+2016
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Denominação da medida Sistema Fiscal Automóvel + simples

Ministério M. das Finanças

Em colaboração com

Prazo 2.º Trimestre 2017

Descrição Simplificar o sistema fiscal associado ao automóvel, através das seguintes 
iniciativas:
–  Permitir a disponibilização do cálculo automático de alguns campos  

da Declaração Aduaneira de Veículo (DAV);
–  Suprimir o formulário Modelo 211068;
–  Simplificar o pagamento do Imposto sobre veículos (ISV);
–  Melhorar a integração da Declaração Aduaneira de Veículo e do Documento 

Único Automóvel.

Destinatários Cidadãos e Empresas

Fonte Pontos Focais, Processo participativo interno à Administração Pública

OBRIGAÇÕES 
+ SIMPLES

MEDIDAS PLURIANUAIS DO SIMPLEX+2016
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+ FÁCEIS

Denominação da medida MyCNAI – Balcão Digital de Apoio a Imigrantes

Ministério M. Adjunto

Em colaboração com

Prazo 4.º Trimestre 2017

Descrição Criar um balcão digital de apoio à pessoa imigrante, que consiste na 
desmaterialização de documentação utilizada nos Centros Nacionais  
de Apoio ao Imigrante (CNAI), possibilitando também a entrega não presencial  
de documentos pelos utentes.  
Os CNAI congregam num mesmo espaço vários serviços (Serviço de Estrangeiros 
e Fronteiras, Autoridade para as Condições de Trabalho, Segurança Social, 
Conservatória dos Registos Centrais, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, 
entre outros), aos quais as pessoas migrantes têm de recorrer.  
Utilizar-se-ão as tecnologias VOIP (Voice Over Internet Protocol),  
CRM (Customer relationship management) e call center na criação do balcão 
digital, melhorando também os sistemas de atendimento.

Destinatários Cidadãos

Fonte Pontos Focais
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Denominação da medida Universidades e Politécnicos em rede com o SEF

Ministério M. da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Em colaboração com M. da Administração Interna

Prazo 4.º Trimestre 2017

Descrição Simplificar o processo de validação junto do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 
(SEF) da situação dos cidadãos estrangeiros, oriundos de países terceiros à União 
Europeia, que se pretendam vincular a uma instituição de ensino superior ou que  
se encontrem a estudar na referida instituição.  
Na base deste sistema está a consulta de bases de dados do SEF, via webservice, 
pelos serviços competentes da instituição de Ensino Superior, evitando, assim,  
que o aluno tenha de se deslocar às instalações do SEF para recolher  
a documentação que o habilita a permanecer em território nacional. Desta forma, 
permite-se que os serviços da Universidade obtenham a validação da situação 
documental dos referidos candidatos e/ou estudantes, através da simples 
apresentação de um documento comprovativo no ato da matrícula. 
Garante-se também a interoperabilidade da plataforma com a Direção-Geral  
do Ensino Superior e o seu alargamento aos Bolseiros de países terceiros  
à União Europeia. 
O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras tem protocolo assinado com 10 Instituições 
de Ensino Superior, pretende-se alargar o seu âmbito de aplicação a outras 
instituições de ensino superior.

Destinatários Cidadãos

Fonte Pontos Focais, Processo participativo interno à Administração Pública
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