IV REUNIÃO DA REDE NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ABERTA

DATA: 6 dezembro 2018
HORA: 15h
LOCAL: Agência para a Modernização Administrativa (Lisboa, Laranjeiras)
PARTICIPANTES:
Agência para a Modernização Administrativa (AMA)


Cláudia Barroso (Equipa de Relações Internacionais)



Tiago Mendonça (Equipa Relações Internacionais)



Ana Lopes (Consultora AMA – Winning Consulting)

Área de Governo da Presidência e da Modernização Administrativa


Rui Lourenço (Técnico Especialista, GMPMA)



Afonso Brás (Adjunto, GSEPCM)

Autoridade Tributária (AT)


Hélder Borges Lage

Provedor de Justiça (PJ)


Ricardo Carvalho (adjunto do Gabinete do Provedor de Justiça)

Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos (CADA)


Rui Álvaro Ribeiro (Secretário)

Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP)


Sem representação (ausência justificada)

Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE)


Sem representação (ausência injustificada)

Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP)


Sem representação (ausência injustificada)

Plataforma de Associações da Sociedade Civil – Casa da Cidadania (PASC)


Luís Vidigal (Presidente da Direção)



Carlos Sousa (Secretário Executivo)

Transparência e Integridade (TI)


Karina Carvalho (Diretora Executiva)



Luis Bernardo (Diretor)

Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP)




Vasco Hilário, Subdiretor-Geral
Fernanda Teixeira, Diretora de Estatística e Emprego Público
Esmeralda Carvalho, Diretora de Gestão de Sistemas de Informação

Direção-Geral do Orçamento (DGO)



Fátima Casaca, Diretora de Serviços da 6ª Delegação da Direção-Geral do Orçamento
Sérgio Coelho, Chefe de Divisão da Gestão de Documentação, Conteúdos e
Documentação

TÓPICOS DA AGENDA
1. Resultados da Consulta Pública à versão preliminar do I Plano de Ação Nacional de
Administração Aberta (2018/2020)


Cláudia Barroso (AMA) apresentou os resultados da consulta pública à versão
preliminar do I Plano de Ação Nacional de Administração Aberta (Plano), realizada
entre 19 novembro e 3 de dezembro no sítio eletrónico sobre a participação
portuguesa na Open Government Partnership (OGP):
o Total de 21 propostas: 7 submetidas pela Administração Pública, 10 por entidades
da Sociedade Civil e 4 por cidadãos individuais;
o Em termos de eixos de ação, registaram-se 15 propostas na área da Transparência,
1 proposta na área dos Dados Abertos, 2 propostas na área das Tecnologias de
Informação e Comunicação e Inclusão Digital e 3 propostas na área da Participação
Pública;
o Durante o período de consulta pública verificaram-se os seguintes indicadores:
 1075 utilizadores totais x 866 novos utilizadores;
 00:02:06 de tempo médio por sessão;
 Média de 4 páginas visitadas por sessão;
 Acessos essencialmente via desktop (1262 sessões), embora tenham sido
também registados acessos via mobile (44 sessões) e tablet (1 sessão);
 Em termos geográficos, a grande maioria das sessões foi realizada a partir de
Portugal (1224), tendo sido ainda registadas visitas a partir da Alemanha (13),
Estados Unidos da América (7), Costa do Marfim (4), Bélgica, Espanha e Índia
(todos com 3) e Suíça, Cabo Verde e Israel (uma sessão cada).

2. Seleção das medidas do I Plano de Ação Nacional de Administração Aberta


Cláudia Barroso (AMA) apresentou aos restantes parceiros da Rede uma proposta
preliminar de Plano de Ação Nacional de Administração Aberta, observando como
principais critérios a relevância dos Compromissos para os princípios da OGP, para o
panorama nacional, bem como a capacidade de implementá-los de forma eficaz, tendo
em conta os recursos necessários e a efetiva definição do ownership de cada medida.
Esta proposta contemplou 8 das 21 medidas submetidos a consulta pública:
o Proposta # 1: Central de marcações do estado;
o Proposta # 2: Gestor de acessos públicos;
o Proposta # 3: Semana da administração aberta;
o Proposta # 4: Divulgação de informação fiscal e aduaneira;
o Proposta # 5: Vídeos tutoriais sobre a utilização de plataformas de dados abertos;


















o Proposta # 6: Organização do Estado Clara;
o Proposta # 8: Consulta.Lex;
o Proposta # 13: Implementação e monitorização do regime de acesso à informação
administrativa e ambiental.
Adicionalmente, Cláudia Barroso (AMA) propôs aos restantes parceiros utilizar o
período de vigência do I Plano Nacional de Administração Aberta para rever e
trabalhar algumas das propostas não selecionadas, tendo em vista uma eventual
inclusão em futuros Planos, o que foi genericamente acolhido pelas entidades
representadas na Rede Nacional de Administração Aberta.
Karina Carvalho (TI) solicitou a inclusão no Plano da (sua) proposta atinente ao reforço
da transparência na área da contratação pública, considerando-a essencial para
afirmar o compromisso e o alinhamento da Rede Nacional de Administração Aberta
com a agenda da OGP;
O pedido da TI foi secundado pela PASC, que solicitou ainda a não inclusão do
compromisso “Central de marcações do estado”, tido como relevante na perspetiva da
melhoria dos serviços públicos, mas com pouco impacto ao nível dos pilares da OGP;
Luis Vidigal (PASC) considerou que faltam medidas transformacionais no I Plano;
Cláudia Barroso (AMA) indicou que a proposta da AMA procurou definir um conjunto
de medidas exequíveis e lançar as bases para a elaboração de um II Plano de Ação mais
ambicioso;
Luis Bernardo (TI) indicou que gostava de implementar o Compromisso #16:
Promoção, sensibilização e capacitação sobre a Agenda OGP junto das autoridades
locais e regionais, mas que compreende a dificuldade da implementação do mesmo,
sugerindo que se poderia alterar o número de autoridades locais, para uma maior
facilidade de implementação num futuro plano;
Karina Carvalho (TI) sugeriu que o Plano de Ação de Administração Aberta deveria
integrar um novo capítulo com algumas recomendações para a implementação de
futuros planos, identificando constrangimentos e indicando que se pretende inserir
medidas mais progressivamente mais ambiciosas e promover uma maior abertura da
Administração Pública;
Todos os participantes concordaram com a inserção de um capítulo indicando o
compromisso da Rede com a implementação de uma agenda ambiciosa, participativa e
sustentável;
A AMA acolheu as sugestões da Rede e ajustou a sua proposta inicial, incluindo no
Plano a proposta #14 “Reforço da Transparência na Contratação Pública” e eliminando
a proposta #1 “Central de Marcações do Estado”.
Assim, e por via do debate entre os vários parceiros, foi alcançado um consenso para a
formalização de um I Plano de Ação de Administração Aberta constituído por um total
de 8 Compromissos:
o # 1: Gestor de acessos públicos;
o # 2: Semana da administração aberta;
o # 3: Divulgação de informação fiscal e aduaneira;
o # 4: Vídeos tutoriais sobre a utilização de plataformas de dados abertos;
o # 5: Organização do Estado Clara;

o
o
o

# 6: Consulta.Lex;
# 7: Implementação e monitorização do regime de acesso à informação
administrativa e ambiental.
#8 “Reforço da Transparência na Contratação Pública”

3. Outros assuntos
Os participantes consideraram, por unanimidade, não haver pontos extra-agenda a
discutir.
4. Encerramento da reunião
A reunião foi encerrada, tendo os presentes concordado em realizar a IV reunião da Rede
em dia, hora e local a designar posteriormente por convocatória da AMA.
Notas adicionais


Nada a referir.

PONTOS PARA AÇÃO
Itens de ação
Proprietários
Agendar a próxima reunião AMA
Redigir versão final do I
AMA
Plano de Ação Nacional de
Administração Aberta, de
acordo com os contributos
recolhidos na IV reunião da
Rede, e circular entre todos
os membros, para
comentários
Validação da versão final do AMA
Plano de Ação Nacional de
Administração Aberta, por
parte da Rede
Circular Ata da presente
AMA
reunião entre todos os
membros, para aprovação

Prazo
Enviar convocatória
em JAN19
Até 12DEZ18

Estado
Concluído

Até 17DEZ19

Concluído

Concluído

Primeira quinzena de Concluído
JAN19

ANEXO – Apresentação AMA
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