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Nota Prévia
As Tecnologias d e Infor mação e C omunicação (TIC) constituem um r ecent e e impor tante factor
de competitividade territor ial. As TIC moldam e estr utur am o terr itór io, estabelecendo
vantagens compar ativas entr e terr itór ios, em função não apenas do acesso às infr a-estr utur as
físicas que lhes estão associadas, mas também do acesso aos ser viços que supor tam a sua
utilização e aos ser viços que nelas são supor tados. V er ifica-se uma tendência par a o sur gimento
de novas economias de aglomer ação deter minadas pelas TIC, a qual, em c er ta medida, par ece
contr ar iar a noção ger al que apont a par a uma maior flexibilidade nas opções de localização das
actividades por via da maior facilidade de comunicação e ac esso à infor mação.
As TIC vier am simultaneamente cr iar novas possibilidades par a o desenv olvimento das acções de
gover nação ter r itor ial, pr oporcionando à administr ação, aos cidadãos, às empr esas e às demais
or ganizações r epr esentativas de i nter esses, condições de par ticipação nos pr ocessos terr itor iais
até há pouco t empo ainda i nsuspeitas.
Consciente desta for te r elação com o desenvolvimento do ter ritório e dos novos desafios que as
TIC colocam à sua or ganização e à sua gestão, a DGOTDU encomendou a uma equipa lider ada
pela Univer sidade de Aveir o, a r ealização de um estudo sobr e as r elações entr e o or denamento
do terr itór io e as TIC.
O pr esente document o, pr epar ado no quadr o desse estudo, inser e-se no âmbito da actividade de
acompanhamento e apoio t écnico à elabor ação dos planos r egionais de or denamento do
terr itór io (PROT) das r egiões Nor te, Centr o, Oeste e V ale do Tejo e Alent ejo, que a DGOTDU está
a desenvolv er em ar ticulação com as C omissões de Coor denação e Desenvolvimento Regi onal
(CCDR), sob a coor denação do Secr etár io de Estado do Or denamento do Ter r itór io e Cidades, e
destina-se, em pr imeir a linha, a ser distr ibuído às CCDR e às equipas técnicas que par ticipam na
elabor ação dos PROT.
Nesse âmbito, pr etende-se que possa a ser vir de or ientação téc nica ger al sobr e o tema,
suscitando a atenção par a as questões com ele r elacionadas e contr ibuindo par a que a temática
das TIC mer eça adequada consider ação na elabor ação dos PROT e na definição das novas
estr atégias de desenv olvi ment o das r egiões.

Lisboa, 15 de Janeir o de 2007
Vitor Campos
Director-Geral do Orden amen to do Território
e Desen volvimen to Urban o
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1. Introdução
O pr esente documento tem como destinat ár ios imediatos as comissões de coor denação e
desenvolviment o r egional (CCDR) e as dir ecções r egionais dos gover nos das Regi ões A utónomas
dos Açor es e da Madeir a, bem como as equipas t écnicas que, sob a sua coor denação, estão a
elabor ar planos r egionais de or denamento do ter r itór io (PROT), e pr etende for necer uma
or ientação ger al sobr e o modo c omo as tec nologias de infor mação e c omunicação (TIC) devem
ser objecto de consider ação no âmbito desses p lanos.
O documento integr a os r esultados do est udo i ntitulado “Instr umentos de Gestão T err itor ial e
Desenvolvimento das TIC”, que a Univer sidade de Aveir o r ealizou par a a DGOTDU, entr e o final
de 2004 e o final de 2006.

2. Enquadramento
Tendo em consider ação o conjunt o de iniciativas pr ior itár ias da política de or denamento do
terr itór io em que se inclui a elabor ação dos PROT, a r ealizar no decur so de 2007, a impor tância
das TIC no or denamento do ter r itór io e no desenvolvimento socioec onómico das r egiões, o papel
das TIC enquanto instr umento faci litador de participação e comunicação e, finalmente, a sua
r eduzida consider ação no planeament o ter ritorial, justifica-se o desenvolvimento de um
documento or ientador par a os PROT no domínio das TIC.
No entant o, a inser ção desta temática nos PROT encontr a um conjunt o de obstáculos i ner entes
ao seu car ácter inovador , dos quais podemos destacar a r eduzida sensibi lização por par te dos
agent es face a questões desta natur eza, por um lado, e a escassez de infor mação existente neste
domínio, por outr o.
Acr esce que a elabor ação destes instr umentos de gestão t err itor ial enfr enta um conj unto de
limitações conceptuais e metodológicas:
Por um lado, o r eduzido hor izonte tempor al que foi fixado par a a sua elabor ação;
Por outr o, o r isco de uma exc essiva heter ogeneidade de abor dagens neste domínio entr e os
vár ios planos em elabor ação;
Por fim, as limitações de cont eúdo document al e mater ial. Na legislação dos PROT, quer no seu
conteúdo documental, quer no seu conteúdo mater ial, não há r efer ência a estas novas questões
do planeamento, não i nduzindo as entidades que elabor am os planos a debr uçar em-se sobr e
estas temáticas.
A pr oposta que aqui se apr esenta r efer e-se a duas fases distintas: uma pr imeir a, que consiste na
definição do diagnóstico da r espectiva r egião no âmbito das TIC e uma segunda, que decor r e da
anter ior , com o objectivo de definir as opções estr atégicas no domí nio das TIC, que, em nosso
ver , dever ão ser vir de base par a a elabor ação de um pr ogr ama r egional de desenv olvimento das
TIC.

1

As Tecnologias de Informação e C omunicaç ão na elaboração dos Planos Regionais de Ordenamento do Território
Documentos de Orientação 01/20 07

3. Proposta metodológica

3.1. Fase 1: Elaboração de um diagnóstico da região no domínio das TIC
De um modo ger al, o diagnóstico da r espectiva r egião no domínio das TIC e dos ser viços a elas
associados deve ser efectuado segundo quatr o dimensões c omplementar es entr e si:
•

Como infr a-estr utur as físicas que moldam e estr utur am o ter r itór io (distr ibuição
espacial da fibr a óptica; distribuição da banda lar ga em r ede fixa (ADSL, TV por cabo)
e móvel);

•

Como i nstr ument o de c onectividade e mobilidade c om r eper cussões no
desenvolviment o de modelos que pr omovam a coesão ter r itor ial e social, per mitindo
designadamente o r efor ço da r elação da cidade/r egião e o desenvolvimento de
estr utur as policêntr icas eficazes e eficientes;

•

Como um int egr ador tr ansver sal ou como actividade económica aut ónoma, com for tes
r eper cussões na inovação e na competitividade económica, em sector es como o
tur ismo, os tr anspor tes, o comér cio, a indústr ia ou os ser viços (na sua i nfluência na
r econfigur ação dos pr ocessos inter nos às empr esas e às instit uições, ou c omo factor de
desenvolviment o de uma actividade económica autónoma de gr ande influência no
cr escimento económico);

•

Como factor de eficiência e eficácia dos pr ocessos de planeamento e como facilitador
da comunicação, cooper ação e par ticipação, em par ticular no que r espeita à
cooper ação entr e os diver sos agentes envolvidos, à divulgaç ão desses i nstr umentos e à
facilitação da par ticipação da sociedade civil no planeamento e gestão do ter r itór io.

De for ma a abar car estas dimensões de análise, pr opõe-se que se pr oceda à r ecolha de
infor mação necessár ia, desagr egada por município, junto das entidades com compet ência par a
tal, designadamente a ANACOM e o INE, e se desenv olv a um r elatór io que inc lua quatr o tipos de
análise:
•

Uma análise da evolução r ecent e das infr a-estr utur as físicas, com par ticular destaque
par a uma avaliaç ão ter r itor ial;

•

Uma análise da evolução r ecent e dos níveis de utilização das TIC, com par ticular
destaque par a os sector es da saúde e assist ência social, educação e for mação e cult ur a
e lazer ;

•

Uma análise da evolução r ecent e dos níveis de utilização das TIC, com par ticular
destaque par a os sector es do tur ismo, indústr ia, comér cio e ser viços e dos tr anspor tes;

•

Uma análise da evoluç ão r ecent e do uso das TIC nos pr ocessos de planeamento e
par ticipação institucional e cívica.
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3.2. Fase 2: Definição das opções estratégic as no domínio das TIC
Esta segunda fase dever á ser desenhada conc eptualmente no âmbito do PROT, ser vindo de base
par a a elabor ação de um pr ogr ama r egional de desenvolvimento das TIC, a ser integr ado ou
elabor ado na sequência do PROT.
Tendo como pont o de par tida os itens acima r efer idos que dever ão integr ar o diagnóstico,
impor ta agor a explicitar o que se pr etende que seja apr esentado no âmbito deste pr ogr ama.
Em pr imeir o lugar , deve efect uar -se uma análise e avaliação de pr opostas e aspir ações dos
actor es locais, inc luindo a obser vação da coer ência e per tinência, quer das estr atégias de
desenvolviment o das TIC delineadas nos pr ojectos das Cidades e Regiões Digitais, quer das
estr atégias de desenv olvi ment o das TIC tr açadas pelas aut ar quias da Região.
Em segundo lugar , deve pr oceder -se à elabor ação de cenár ios r egionais de desenvolviment o das
TIC, numa per spectiva de médio e longo pr azo. Par a tal, impor ta efectuar , por um lado, a
análise da evolução das estr atégias de desenvolvimento das TIC na per spectiva da identificação
das tendências pesadas e emer gentes e, por outr o, o est udo das pot encialidades e insuficiências
e das opor tunidades e ameaças que se c olocam à r egião no c ont exto nacional e int er nacional.
Em ter ceir o lugar , impor ta territor ializar os cenár ios de r efer ência na per spectiva da elabor ação
do modelo ter r itor ial, tendo em cont a:
•

A identificação de um modelo ter r itor ial par a as TIC, a médio e a longo pr azo, em
função de objectivos de coesão r egional;

•

A identificação de um modelo ter r itor ial par a as TIC, a médio e a longo pr azo, que
pr omova a competitividade r egional;

•

A identificação de um modelo ter r itor ial par a as TIC, a médio e a longo pr azo, que
sintetize necessidades infr aestr utur ais, de for mação, de investigação e de uti lização;

•

A avaliaç ão dos modelos ter r itor iais – TIC, face aos gr andes objectivos do PROT.

Em quar to lugar , deve pr oceder -se à identificação das acções estr atégicas numa per spectiva de
médio/longo pr azo e em funç ão dos actor es e dos meios par a a sua viabilizaç ão, inc lui ndo,
nomeadamente, a definição de nor mas ger ais e nor mas específicas par a o domíni o das TIC,
podendo event ualment e haver a necessidade de definir nor mas específicas por unidade
terr itor ial.
Em quint o e últi mo lugar , deve definir -se um subsistema de monit or ização e avaliação par a a
ár ea das TIC, com a definição dos objectivos, dos indicador es e da identificação dos actor es
r esponsáveis.
Resumindo, este pr ogr ama, desenhado no âmbito do PROT, dever á ser elabor ado na sequência
do mesmo. Este facto per mitir á assegur ar par cialmente a r esoluç ão das limitações e dos
obstáculos r efer idos no início.
Seguindo est e enquadr amento, pode identificar -se um conjunt o de cont eúdos esp er ados no
âmbito deste pr ogr ama, dada a necessidade de int egr ar políticas sector iais e terr itor iais:
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•

Medidas ao nível da r elação do PROT com outr as políticas nacionais e sector iais. O
objectivo consiste em mostr ar de que for ma o PROT se deve ar ticular com outr as
políticas sect or iais no âmbito das TIC e com o QREN, de for ma a supr ir deter minadas
limitações exist ent es ou potenciar car acter ísticas latentes.

•

Medidas a dinamizar a par tir do PROT, par a ser em implementadas pelos municípios.
Consiste em tec er or ientações no âmbito das TIC, quer par a os PDM, na medida em que
são est es que definem o r egime de uso do solo e a r espectiva pr ogr amação,
enquadr adas nas opções de desenvolviment o definidas pelas dir ectrizes do PROT, quer
par a o pr óprio funcionamento da administr ação local.

4. Medidas ao nível da relação do PROT com as políticas nacionais e
sectoriais
A estr atégia r egional no domínio das TIC deve enquadr ar-se nos documentos de estr atégia
nacional e ar ticular -se em tor no dos objectivos aí definidos, evidenciando-se dest e ponto de
vista:
•

A Estr atégia Nacional de Desenvolviment o Sustentável (ENDS), 2005-2015;

•

O Plano Nacional de Acção par a o Cr escimento e Empr ego (PNACE);

•

O Plano Nacional da Política de Or denamento do T err itór io (PNPOT).

Além disso, deve integr ar as estr atégias e o pr ogr ama de acção do Quadr o de Refer ência
Estr atégico Nacional (QREN) e ar ticular -se com o r espectivo Quadr o de Refer ência da Estr atégico
Regional (QRER).
Numa segunda li nha, mais sector ial, deve ar ticular -se especificamente com o P lano Tec nológico,
integr ando o pr ogr ama de acção do Ligar Por tugal e a exper iência ac umulada na imp lementação
do Pr ogr ama Oper acional da Soci edade do Conhecimento (POSC), do QCA III.
A ar ticulação entr e estes pr ogr amas encontr a-se esquematizada na Figur a 1.
Com um hor izonte mais c ur to e pr agmático, a ar ticulação dev er á integr ar também as Gr andes
Opções do Plano (GOP), 2005-2009. As GOP for malizam as Gr andes Opções de Política Económica
e Social par a cur to pr azo e apr esentam um pr ogr ama de acção já or ientado par a o
desenvolviment o da soci edade da inf or mação e do conhecimento, enquanto c ontr ibuto
inquestionável par a a coesão e c ompetitividade r egional.
Finalmente, a estr atégia r egional no domínio das TIC deve pr ocur ar identificar os agentes-chav e,
os objectivos a atingir a nível r egional (enq uadr ados nos “novos” objectivos do PROT), as acções
a desenvolver (uma apr oximação aos “novos” c ont eúdos a inc luir do PROT) e as quest ões cr íticas
(uma apr oximação aos “novos” conteúdos document ais do PROT).
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Fig ura 1 – Os pr incipais instrumento s de po lítica pública de âmbito nacional em 2006 (PIENDS, 2006)

Esta síntese per mitir á definir um quadr o de r ecomendações or ientado de acor do com o quadr o
legal existente par a o PROT (DL 310/03 e PROT 2006). Neste sentido, cr iam-se as condições
necessár ias a um exer cício activo e constr utivo das entidades r egulador as em ter mos ter r itor iais.

5. Linhas de orientação para o diagnóstico
De seguida, apr esenta-se um conjunto de linhas de or ientação par a as quatr o dimensões
r efer idas na Pr oposta Metodológica, deter minando par a cada uma delas os agent es-chave, os
objectivos, exemplos de acções ou medidas de política, questões cr íticas ao nível da
disponibilização de infor mação e, sempr e que se justifique, o conteúdo documental que o PROT
deve cont er nesse domí nio.
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5.1. Dimensão das TIC como infra-estrutura física
Quadro 1 - Papel das TIC como elemento que mo lda e estrutur a o territór io
Agentes-Chave

Ministér io da tutela
CCDR
A NACOM e Oper adores
Cidades e Regiões Digitais

Objectivo s

Conhecer a cober tur a da rede de infra-estrutur as a nível
regio nal.
Definir po líticas terr itor iais tendo em vista o alargamento e/o u
o refor ço da qualidade da rede de telecomunicaçõ es.
A ssegurar a integração entre as diferentes r edes de infr aestruturas.
Refor çar a relação entre o s diver so s agentes envo lvidos.

Acções ou medidas de política
(exemplo s)

> Elabor ar um program a reg ional de o ferta de infr a-estrutur as
básicas de telecomunicações e de serviço s asso ciados às TIC,
que defina o quadro de actuação regio nal do s diverso s
operadores e estruture uma intervenção territorialmente
diferenciada e estr atég ica.
> Definir as áreas de desenvolv imento prior itár io em termos de
expansão do acesso a redes competitiv as de banda larga, de
form a a refor çar a competitiv idade regional.
> Identificar as áreas não infr a estrutur adas ou
insuficientemente infra estruturadas a nível regional, dev ido às
baixas densidades populacionais e eco nómicas. O mer cado
po derá não respo nder às necessidades de infr a estrutur ação
dessas áreas e por isso as po líticas públicas devem criar
incentivo s que permitam supr ir as limitaçõ es do mer cado ou,
caso seja necessário , assum ir a responsabilidade pela infr a
estruturação .
> Identificar os territórios com uma estr utur a social m ais débil,
que não têm capacidade eco nómica par a supor tar o s elevado s
tar ifár io s e, por isso , não justificam a infr a estrutur ação por
parte do mer cado . Esses terr itór io s devem ser objecto de um
conjunto de medidas de acção que apo iem a infr a estrutur ação .
> Cr iar uma rede regio nal de po nto s de acesso público ,
integrada no s diferentes program as “cidades e regiões
digitais”.
> Avaliar o parque de computadores existente em termo s
territoriais.
> Fornecer inform ação e identificar medidas de po líticas que
incentivem as par cerias para a coo peração na infra
estruturação regional.
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Questões críticas ao nível da disponibilização da informação a nível territorial
•

Disponibilização por par te das entidades r esponsáveis d e indicador es por objectivo
(situacionais e de ac ompanhament o, simples ou compost os) par a poder avaliar o gr au
de sucesso da estr atégia e o seu r itmo de implementaç ão. A título de exemp lo t em-se:
taxa de penetr ação de banda lar ga, mapeamento das i nfr a-estr utur as de
telecomunicaç ões, r elaç ão entr e a per centagem de habitações com ac esso à Inter net
concelhos do litor al/c onc elhos do i nter ior .

Cartas que o PROT deveria conter:
•

Planta d e cober tur a das r edes de telec omunicações (PROT) – Actual

•

Planta d e cober tur a das r edes de telec omunicações (PROT) – Pr oposta

5.2. Dimensão das TIC como instrumento de conec tividade e mobilidade
Quadro 2 - Papel das TIC enquanto vectores de coesão territor ial e social, perm itindo designadamente
o reforço da relação da cidade/região e o desenvolv imento de estrutur as po licêntricas eficazes e
eficientes
Agentes-chave

Ministér io da tutela
CCDR
A NACOM e Oper adores
Cidades e Regiões Digitais

Objectivo s

Contr ibuir para a promoção da co esão a nível regional atr avés
da definição de políticas de desenvo lvimento das TIC.

Acções ou medidas de política
(exemplo s)

> Avaliar o s níveis de utilização da Internet e promover a
capacidade de uso das TIC por parte do s cidadão s e das
organizaçõ es.
> Analisar e pro por a racionalização do s serviço s de saúde e
de assistência so cial com a utilização crescente de serviço s
de tele-medicina e assistência à distância (designadamente,
em áreas de baixa densidade e a ido so s ou a cidadãos com
necessidades especiais).
> Analisar e pro por uma utilização crescente das TIC no s
serviço s de educação como forma de super ar barreir as
associadas à marginalização geográfica ou social.
> Analisar e pro por uma utilização crescente das TIC na
cultur a, no desporto e no lazer , como forma de superar
barreiras asso ciadas à marginalização geográfica ou social.
> Analisar e potenciar uma Governância Territorial,
promovendo o trabalho institucional em rede, atr avés do
recur so às TIC.
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Questões críticas ao nível da disponibilização da informação a nível territorial
•

Definição e disponibilização por par te das autor idades competentes de indicador es TIC
que r eflictam a situaç ão act ual e os objectivos pr evistos em matér ia de coesão
terr itor ial.

•

Divulgação de padr ões de qualidade, boas pr áticas e r ecomendaç ões út eis às
autor idades r egionais e locais na instr ument alização das TIC nos ser viços de apoio ao
desenvolviment o social.

Cartas que o PROT deveria conter:
Planta q ue identifique os ter r itór ios onde devem ser dinamizados ser viços em ambiente TIC,
tendo em vista o objectivo de coesão ter r itor ial.

5.3. Dimensão das TIC como integrador transversal ou como ac tividade
económic a autónoma
Quadro 3 - Papel das TIC na inovação e na produtividade o u como factor de crescimento eco nómico e
regio nal
Agentes-chave

Ministér io da tutela
CCDR
Operadores - A NACOM
Agentes Económ ico s
Instituições de investigação
Cidades e Regiões Digitais

Objectivo s

Refor çar a competitividade ao nível regional atr avés da definição de
po líticas de desenvolv imento das TIC.

Acções ou medidas de
po lítica (exemplo s)

> Analisar e pro por uma plataform a reg ional de formação no domínio das
TIC (e eventualmente de investigação ), com funções pro activas na
divulgação e capacitação das TIC nas empresas e nas instituições da
região .
> Apo iar o desenho das políticas de promoção do turismo reg ional, de
form a a tir ar o m áximo partido das TIC.
> Definir programas de atr acção de empresas de alta tecnologia par a
locais estr atég ico s a nível regional, onde já existe um po tencial cluster de
telecomunicaçõ es.
> Promover o Gover no Electró nico regional, no sentido de
desenvolv imento de serv iço s m ais eficientes de apo io ao sector
económ ico .
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Questões críticas ao nível da disponibilização da informação:
•

Definição e disponibilização por par te das autor idades competent es de indicador es que
r eflictam a situação actual e os objectivos pr evistos na estr atégia r egional.

•

Divulgação de padr ões de qualidade, boas pr áticas e r ecomendaç ões út eis às
autor idades r egionais e locais na i nstr umentalização das TIC ao ser viço da inovação
tecnológica.

Cartas que o PROT deveria conter:
•

Planta q ue identifique os ter r itór ios onde devem ser dinamizados ser viços em ambiente
TIC, tendo em vista o r efor ço da competitividade ur bana e r egional.

5.4. Dimensão das TIC como fac tor de efic iênc ia e efic ác ia dos processos de
planeamento e como fac ilitador da comunic ação e partic ipaç ão
Quadro 4 - Papel na coo peração e mediação entre o s diver so s agentes envo lvido s no desenvolvimento
regio nal e na facilitação da participação da so ciedade civil
Agentes-chave

Ministér io da tutela
CCDR
A NACOM e Oper adores
Cidades e Regiões Digitais

Objectivo s

Colo car as TIC ao serviço de uma nov a prática de planeamento e
intervenção regio nal, sustentada nas metodo logias do trabalho
em rede e no s co nceito s de par cer ia.
Promover o envolv imento de stakeho lder s atr avés do uso das
TIC.
Apo star nas TIC enquanto potenciador as de uma eficiência e
eficácia do s serv iço s autárquico s.
Activar um sistema de acompanhamento e monitorização do
PROT assente nas TIC.
Promover a participação cívica no s processo s de
desenvolv imento regional, com apoio das TIC.
Usar as TIC par a promover externamente a imagem da Região .

Acções

> Desenvo lver um Por tal de apo io à elabor ação e participação
no PROT (PROT online).
> Utilizar as TIC enquanto po tenciadoras de um a estr atégia de
comunicação e m arketing regional.
> Cr iar um Portal regio nal, interligado com as diver sas páginas
Web das Autarquias.
> Fazer uma avaliação global das Cidades e Regiões Digitais (e
eventualmente propor um progr ama de acção ).
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> Identificar os pr incipais problem as e dificuldades que as
autar quias da região têm de enfr entar (em termos
organizacionais, form ativo s e infr aestruturais) par a dinam izar
serviço s inter activo s par a um a autarquia o nline.
> Prepar ar um programa de form ação em TIC para as
autar quias.

Questões críticas ao nível da disponibilização da informação:
•

Constr ução ou disponibilização de um conjunt o de indicador es que r eflictam o estado
actual e os objectivos pr evistos em matér ia de infor mação e par ticipação no
planeamento e desenvolvimento r egional, nomeadamente tir ando par tido do uso das
TIC;

•

Levantamento de boas pr áticas, tanto a nível nacional como int er nacional, que
demonstr em o uso inovador e benéfico das TIC nest e domíni o.

6. Medidas a dinamizar a partir do PROT para serem implementadas
pelos municípios
A execução dos PROT depende doutr os instr umentos ter r itor iais, designadament e do PDM, na
medida em que é a est e nív el que se define o r egime de uso do solo e a r espectiva pr ogr amação,
enquadr adas nas opções de desenv olvimento definidas pelas dir ectrizes do Plano Regional.
Contudo, a ar ticulaç ão de uma estr atégia r egional das TIC com o nível municipal deve ir par a
além dos i nstr ument os de p laneamento. Nest e sentido, impor ta igualmente consider ar a
impor tância das TIC enquanto factor de melhor ia do funcionamento da administr ação municipal.
Neste ponto apr esentam-se as or ientações específicas que der ivam das quatr o dimensões
r efer idas no início deste documento, sistematizadas numa única matr iz. Esta define os agent eschave, os objectivos, e suger e um conjunto de acções ou medidas de política a nível municipal.

Quadro 5 – Quadro síntese
Agentes-chave

Câm aras Municipais
Ministér io da tutela
CCDR
A NACOM e Oper adores
Cidades e Regiões Digitais

Objectivo s

Inform atizar e melhorar a eficiência dos serv iço s público s municipais.
Refor çar o acesso electrónico do cidadão ao s serviço s público s
municipais.
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Estimular com as TIC o envo lvimento demo crático .
Dinamizar a inter acção electrónica entre o s diferentes níveis da
administr ação pública.
Promover a negociação electrónica com fornecedores.
Promover uma m aior transparência ao nível da cober tur a da rede TIC
ao nível municipal.
Planear a cober tur a da rede e nego ciar com o s promotores a sua
definição , de form a a assegurar a integração das redes.
Incorporar lógicas de coesão e competitividade ao nível municipal para
a definição das TIC.
Acções ou medidas de
po lítica, a título
mer amente exemplificativo

> Autarquia digital: Plataforma de Work flow ; Aplicações sector iais;
Sistema de atendimento multifuncional; Computação móvel; Gestão do
conhecimento .
> Planeamento e gestão urbanística: Elaboração e publicação de planos
de ordenamento em form ato totalmente digital; Sistem a de apoio à
decisão de pretensões de alterações do uso do solo ; Publicação
electrónica de decisões urbanísticas.
> Constr uir um Portal de apoio à elaboração e rev isão do PDM (PDM
online).
> Serviço s electró nico s ao cidadão e democr acia electrónica: Sítio s
autár quico s e serviço s remo to s m ulti-canal; Identificação do cidadão ;
Pagamento s electrónico s; Plataforma de democr acia electrónica.
> Autarquia em rede electrónica: Work flow colabor ativo com
entidades públicas externas; Compr as electrónicas (e-Pro curement).
> Mapeamento das infr a-estruturas de telecomunicações ao nível
concelhio .
> Os PDM devem conter planos integrado s das redes básicas de infr aestruturas (telecom unicações, electricidade, gás, água, saneamento )
que r acio nalizem a sua co nstrução , oper ação e manutenção e se
ajustem à estrutura urbana existente o u pro jectada. Neste sentido ,
devem ser elabor adas Normas com as especificações das redes, de
form a a salv aguardar o s interesses do s município s e a gar antia da
qualidade do espaço público .
> O PDM deve identificar as áreas de desenvolv imento pr ior itário em
m atér ia de expansão do acesso a redes competitiv as de fibr a ó ptica.
> Em termo s de uso do solo , assegur ar que as pr incipais ár eas de
expansão urbana são planeado s tendo as TIC em co nsideração .
> Os PDM devem assegurar o desenho de po líticas de promoção e
atr acção empresarial, de form a a tir ar o m áximo partido das TIC.
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