COMPROMISSO #1: GESTOR DE ACESSOS PÚBLICOS
Data de Início e Fim do Compromisso:
Compromisso implementação a partir do primeiro trimestre de 2019
Entidade responsável pela implementação
da medida

Ministério da Presidência e da Modernização
Administrativa/Agência para a Modernização
Administrativa

Descrição da Medida
Qual é o problema visado pela medida?

Promover o controlo/gestão de acesso a dados
pessoais, por parte de entidades públicas e
privadas, contribuindo desta forma para
fomentar a transparência e a confiança na
utilização de serviços digitais

Qual é a medida?

Desenvolver uma aplicação móvel que permita,
aos cidadãos e às empresas, monitorizar o
acesso aos seus dados pessoais e empresariais

Como é que a medida irá contribuir para a
resolução do problema identificado?

A aplicação móvel, que integrará autenticação
segura via Chave Móvel Digital, permitirá ao
fornecedor de dados (o cidadão) gerir pedidos
de autorização de acesso por parte de
organismos públicos ou privados, incluindo criar,
suspender e eliminar autorizações de acesso
(por exemplo, o cidadão poderá permitir que a
“Entidade X” possa aceder a “NIC, NIF, NOME,
entidade patronal” até à data “Y”, para fins de
“Abertura de Conta Bancária”)

Porque é que a medida é relevante para os A medida enquadra-se nos eixos Transparência,
valores da OGP?
Utilização das TIC e inclusão digital e
Participação Pública.
Informação Adicional

Medida #22 do Programa SIMPLEX+2018

Atividade-marco/entregável

Data de Início:

Data de Fim:

Descrição funcional

Maio 2018

Outubro 2018

Descrição funcional

Outubro 2018

Novembro 2018

App disponível para testes

Março 2019

App nas Stores

Abril 2019
Informações de Contato

Ponto de contato na entidade responsável
pela implementação da medida
Título, Departamento

AMA – André Vasconcelos
Assessor do Conselho Diretivo

Email e Telefone
Outras
Entidades
Envolvidas

eri@ama.pt

Entidades do Estado

As que aderirem à plataforma

Entidades da Sociedade Civil,
Setor Privado, Multilaterais,
Grupos de Trabalho

As que aderirem à plataforma

