COMPROMISSO #5: ORGANIZAÇÃO DO ESTADO CLARA
Data de Início e Fim do Compromisso:
Compromisso 2019 (alinhado com cronograma de desenvolvimento do
SIOE+)
Entidade responsável pela implementação
da medida

Direção-Geral da Administração e do Emprego
Público

Descrição da Medida
Qual é o problema visado pela medida?

Qual é a medida?

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

Não é claro, para o cidadão comum, quais as
diferentes organizações e entidades que fazem
parte do Estado, e.g., quantas são, de que tipo
são, como se organizam.
Aproveitar a reformulação do Sistema de
Informação de Organização do Estado (SIOE https://www.sioe.dgaep.gov.pt) para:
• Garantir que é desenvolvido um interface para
o sistema que permitia ao cidadão comum
compreender e “navegar “ no universo global
de entidades do Estado, nas suas diversas
formas institucionais;
• Permitir que, a partir do novo interface o
cidadão selecione uma entidade ou conjunto
de entidades e aceda diretamente a
informação relevante sobre essas entidades
noutros portais. Isto é, tornar o SIOE um portal
“âncora” para acesso a fontes de dados
relevantes para processos de accountability
(como por exemplo o base.gov.pt).
Um interface que permita ao cidadão interagir
de forma intuitiva com o SIOE permite-lhe
conhecer as entidades e organizações que
constituem o Estado.

Porque é que a medida é relevante para os Esta medida enquadra-se nos pilares
valores da OGP?
“Transparência e acesso à informação” e
“Accountability” da OGP
Informação Adicional
Atividade-marco/entregável

Data de Início:

Data de Fim:

Melhoria do interface do SIOE

Janeiro 2019

Abril 2019

Lançamento da nova versão

2º semestre de 2019

2º semestre de
2019

Informações de Contato
Ponto de contato na entidade responsável
pela implementação da medida
Título, Departamento
Email e Telefone
Outras
Entidades
Envolvidas

Entidades do Estado

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

DGAEP – Dr. Vasco Hilário
Subdiretor-Geral
geral@dgaep.gov.pt; 21 390 01 48

