
Análise do potencial de interoperabilidade 
organizacional num cluster local da administração 

pública 
 

Gonçalo Paiva Dias 
ESTGA/GOVCOPP, Universidade de Aveiro 

Águeda, Portugal 
gpd@ua.pt 

Teresa Narciso 
Câmara Municipal de Portalegre 

Portalegre, Portugal 
teresa.narciso@cm-portalegre.pt

 
 

Resumo — Neste artigo apresenta-se uma análise do potencial de 

interoperabilidade organizacional num cluster local da 

administração pública constituído pelo Município de Portalegre, 

pela Conservatória do Registo Predial de Portalegre e pelo 

Serviço de Finanças de Portalegre. Com base num levantamento 

exaustivo dos processos, foram identificadas as interacções 

directas e indirectas entre estes três organismos e, usando dados 

de 2008, foi aferida a taxa de interoperabilidade organizacional e 

calculado o potencial de melhoramento da interoperabilidade 

organizacional, grandezas que foram definidas no âmbito do 

trabalho de investigação que é descrito no artigo. Apresenta-se 

ainda um conjunto de propostas que permitirão, a curto e médio 

prazo, melhorar significativamente a interoperabilidade 

organizacional no cluster que foi objecto de análise. Os resultados 

obtidos permitem afirmar a importância do desenvolvimento da 

interoperabilidade organizacional no contexto de iniciativas de 

governo electrónico. 

Palavras-chave - governo electrónico; integração de serviços; 

interoperabilidade; administração pública 

I.  INTRODUÇÃO 

O governo electrónico é “um conceito dinâmico de 
propósito e significado variáveis" [1]. A expressão é 
vulgarmente utilizada tanto para designar a utilização da 
Internet na interacção entre o estado e os cidadãos ou as 
empresas, vulgo comércio electrónico do estado, como para 
designar uma profunda reengenharia de processos catalisada 
pela tecnologia, ou mesmo como um símbolo mais ou menos 
ambíguo de um governo ou administração pública de maior 
qualidade e eficiência. Apesar desta questão normativa, a 
generalidade dos autores concorda que o governo electrónico 
envolve o uso das Tecnologias da Informação e da 
Comunicação (TIC), combinada com a mudança 
organizacional e a aquisição de conhecimentos, para melhorar 
a qualidade da prestação de serviços - desenvolvendo uma 
visão centrada no cidadão - e a eficiência e transparência da 
administração pública [1, 2, 3, 4, 5, 6].  

A administração pública caracteriza-se por uma 
organização hierarquizada em que cada departamento se 
concentra na definição das políticas e na resolução dos 
problemas que correspondem às suas atribuições funcionais e 
onde dificilmente se encontra uma visão holística do governo 

[7]. Este tipo de organização implica uma prestação dispersa de 
serviços que segue a orgânica do estado e não a lógica das 
necessidades dos destinatários dos serviços. No essencial, a 
administração pública impõe aos cidadãos, empresas e outras 
organizações a sua própria organização funcional, fazendo com 
que estes necessitem de se deslocar a diferentes departamentos 
e de interagir com diferentes interlocutores para resolver 
diferentes aspectos relacionados com uma mesma necessidade. 

Um dos principais objectivos do governo electrónico 
consiste precisamente em transformar o paradigma de 
relacionamento da administração pública com os cidadãos, as 
empresas e outras organizações da sociedade. Além de basear a 
prestação de serviços nas TIC, trata-se de integrar a prestação 
dos serviços que, actualmente, são disponibilizados de uma 
forma compartimentada. A necessidade de integrar a prestação 
dos serviços da administração pública está na base de 
paradigmas de reorganização bastantes divulgados como o one-
stop government [8, 9] e os life-events [10]. 

A integração de serviços pressupõe, portanto, que os 
diferentes organismos da administração pública comuniquem 
entre si em vez de solicitarem aos cidadãos e outros 
interlocutores que o façam por eles, nomeadamente através da 
emissão de certificados e certidões. Neste contexto, assume 
especial relevância a questão da interoperabilidade, entendida 
enquanto capacidade de os diferentes organismos comunicarem 
entre si usando meios digitais [11, 12]. 

O European Interoperability Framework (EIF) [13] define 
três níveis de interoperabilidade no contexto do governo 
electrónico: a interoperabilidade técnica, que cobre os aspectos 
tecnológicos relacionados com a interligação de serviços e 
sistemas computacionais que permite a troca de informação; a 
interoperabilidade semântica, que diz respeito à garantia de que 
o significado preciso da informação trocada é entendido por 
aplicações que não foram inicialmente desenvolvidas com esse 
propósito; e a interoperabilidade organizacional, relativa à 
definição de objectivos de negócio, à modelação de processos 
de negócio e à garantia da colaboração entre os departamentos 
da administração pública que necessitam de trocar informação.  

De acordo com Cimander e Kubicek [14], estão já hoje 
disponíveis as normas que podem suportar a interoperabilidade 
técnica e os conceitos e técnicas que permitem abordar a 
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interoperabilidade semântica. Já os aspectos e características 
que se devem relacionar com a interoperabilidade 
organizacional revelam-se ainda pouco consolidados. Apesar 
disso, a interoperabilidade organizacional é vista como fulcral 
para o sucesso dos projectos de governo electrónico. Ela 
envolve uma acepção abrangente, incorporando a integração de 
serviços, a definição de estratégias comuns e a adopção de 
políticas articuladas, por parte do estado e das suas estruturas 
organizativas.  

No presente artigo apresentamos um estudo do potencial de 
interoperabilidade organizacional existente num cluster local 
da administração pública. A nossa principal contribuição 
relaciona-se com a metodologia de suporte a esse estudo, 
nomeadamente no que concerne ao cálculo da taxa de 
interoperabilidade organizacional e do potencial de 
melhoramento da interoperabilidade organizacional. 

O artigo está organizado em cinco secções. Na presente 
secção introduziu-se o tema da interoperabilidade 
organizacional no contexto do governo electrónico e abordou-
se a contribuição do presente artigo para esse tema. Na segunda 
secção apresenta-se a metodologia usada no estudo, incluindo a 
definição da taxa de interoperabilidade organizacional e do 
potencial de melhoramento da interoperabilidade 
organizacional. Na terceira secção, aborda-se o 
desenvolvimento do estudo, incluindo o levantamento de 
processos efectuado; a definição do cluster de análise; a análise 
das interacções entre as diferentes entidades do cluster; e o 
cálculo da taxa de interoperabilidade organizacional e do 
potencial de melhoramento da interoperabilidade 
organizacional. Na mesma secção são ainda apresentadas as 
propostas de intervenção decorrentes da análise efectuada. Na 
quarta secção é feita a discussão dos resultados obtidos e na 
sexta secção são apresentadas as conclusões e as propostas de 
trabalho futuro. 

II. METODOLOGIA 

O presente trabalho de investigação teve como objectivo 
principal analisar o grau de interoperabilidade organizacional 
num cluster local da administração pública. Para tal foi 
definida e aferida a designada Taxa de Interoperabilidade 
Organizacional ( ): 

   (1) 

Em ,  representa o número total de interacções 
directas, isto é, aquelas que, no âmbito de um processo 
administrativo, resultam na emissão de documentos por parte 
de um organismo da administração pública a pedido de outro 
ou, alternativamente, na consulta on-line da respectiva 
informação pelo segundo recorrendo aos sistemas do primeiro; 
e  representa o número total de interacções indirectas, isto é, 
aquelas que, no âmbito de um processo administrativo, 
decorrem da emissão de documentos por parte de organismos 
terceiros da administração pública, a pedido dos próprios 
interessados, para informação do processo administrativo 
original. 

Foi igualmente aferido o Potencial de Melhoramento da 
Interoperabilidade Organizacional ( ): 

    

A definição do cluster de análise foi feita com base no 
levantamento de todos os processos de negócio do Município 
de Portalegre (MP) despoletados pelos cidadãos. Tendo em 
conta esse levantamento, foi seleccionado um cluster que 
integrava as entidades públicas com participação em maior 
número de processos envolvendo interacções com o próprio 
MP. 

Posteriormente, fez-se a caracterização dos processos de 
interacção, directa e indirecta, entre as entidades do cluster, do 
ponto de vista do tipo de documentos transaccionados e do 
suporte usado nessa transacção (físico ou digital), bem como 
do número total de interacções ocorridas no ano 2008. O 
resultado desta análise conduziu-nos à definição das propostas 
de actuação e à formulação de algumas conclusões relevantes. 

III. DESENVOLVIMENTO 

Nas subsecções seguintes descreve-se o trabalho de 
investigação efectuado, incluindo a definição do cluster de 
análise, o levantamento de processos, a análise das interacções 
e o cálculo da taxa de interoperabilidade organizacional e do 
potencial de melhoramento da interoperabilidade. Apresentam-
se ainda as propostas de intervenção decorrentes da análise 
efectuada. 

A. Definição do cluster 

Com o objectivo de definir o cluster de análise, foi feito um 
levantamento exaustivo de todos os processos administrativos 
do MP em que são solicitados aos cidadãos/empresas 
documentos emitidos por outras entidades da Administração 
Central/Regional, quer no âmbito da instrução quer da análise 
de processos. Verificou-se que as entidades públicas 
envolvidas em maior número de processos que possuem 
interacções com o MP são a Conservatória do Registo Predial 
de Portalegre (CRPP) e o Serviço de Finanças de Portalegre 
(SFP). A definição do cluster obedeceu igualmente a critérios 
de inter-dependência, sendo que, no âmbito dos seus processos 
de negócio, a CRPP e o SFP geram igualmente fluxos de 
informação entre si e com o MP (Fig. 1). 

 

  
Fornecimento 

  
MP CRPP SFP Total 

S
o
li

ci
ta

çã
o
 MP 17 25 25 67 

CRPP 2 -- 12 14 

SFP 4 3 -- 7 

Total 23 28 37 88 

Figura 1.  Número de processos que envolvem interacções directas e 
indirectas entre as três entidades do cluster. 

B. Levantamento de processos 

O levantamento dos processos no MP foi efectuado junto 
dos responsáveis administrativos de cada unidade orgânica, 
tendo-lhes sido fornecida uma tabela tipo elaborada para o 
efeito (Fig. 2). Na sua concepção obedeceu-se a critérios de 
simplicidade e minimização de esforço, contendo apenas os 
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dados necessários às análises que se pretendiam efectuar. A 
mesma tabela serviu de base ao levantamento dos processos da 
CRPP e do SFP. 

 

Nome do 
processo 

Nome do 
documento 

Tipo de pedido 

Serviço 
Emissor 

Obs. (Marcar com X) 

Cidadão/ 
Empresa 

Entidade 
Pública 

            

Figura 2.  Tabela que serviu de base ao levantamento dos processos. 

Os dados recolhidos foram validados através de reuniões 
realizadas com os responsáveis directos pelo preenchimento 
das tabelas, tendo-se efectuado uma reunião por cada unidade 
orgânica. Nesta reunião, foram ainda obtidos os dados relativos 
ao número de processos entrados em 2008 e os respeitantes à 
legislação de suporte a cada tipo de processo. 

O levantamento dos processos da CRP e do SFP foi 
efectuado com a colaboração de um(a) funcionário(a) dos 
serviços em questão, tendo ainda sido realizada uma reunião 
com as responsáveis de ambos os serviços, a Sr.ª Conservadora 
e a Sr.ª. Chefe do Serviço de Finanças, respectivamente. Nestas 
reuniões, e à semelhança do que aconteceu no MP, foram 
recolhidos os dados relativos ao número de processos entrados 
em 2008 e à respectiva legislação de suporte. 

C. Interacções 

O número total de interacções directas e indirectas foi 
calculado tendo em conta o número de processos de cada tipo 
entrados em 2008 e a natureza das interacções estabelecidas, 
designadamente no que respeita aos meios de suporte utilizados 
para a troca de informação/documentação (físico ou digital). 
No caso da CRPP, nem sempre foi possível obter dados 
desagregados por cada tipo de processo, com a agravante de, na 
agregação usada para efeitos estatísticos, a CRPP misturar 
processos que envolvem tanto interacções directas como 
indirectas. No caso dos processos que envolviam interacções 
conhecidas com o MP, essa dificuldade foi ultrapassada 
recorrendo ao cruzamento de dados entre as duas entidades. No 
caso dos processos que envolviam interacções com o SFP, não 
sendo tal abordagem possível, foi estimado, por redução ao 
absurdo, o número mínimo e o número máximo de processos 
entrados em 2008.  

Face à ausência de estatísticas, o cálculo do número de 
interacções indirectas baseou-se ainda nos seguintes 
pressupostos: (i) sempre que um processo envolve mais do que 
uma interacção indirecta com uma mesma entidade, 
considerou-se apenas uma interacção, no pressuposto de que o 
cidadão/empresa faria uma única deslocação; (ii) nos processos 
onde podem ser apresentados, em alternativa, documentos 
emitidos por mais do que uma entidade, o número de 
interacções resultantes foi subdividido por essas entidades. 
Considerou-se que os pressupostos adoptados eram adequados, 
por respeitarem valores mínimos, no caso de (i), e não 
afectarem valores globais agregados, no caso de (ii). As Fig. 3 
e 4 mostram os resultados obtidos em termos de interacções 
entre pares de entidades do cluster e em termos de interacções 
directas e indirectas, respectivamente. 

  
fornecimento 

  
MP CRPP SFP 

so
lic

it
aç

ão
 MP -- 946 1577 

CRPP 11 -- 4594 a 5108 

SFP 1019 1328 -- 

Total 1030 2274 6171 a 6685 

Figura 3.  Interacções entre pares de entidades do cluster, em 2008. 

  
fornecimento 

  
directas indirectas total 

so
lic

it
aç

ão
 MP 677 1846 2523 

CRPP 3655 950 a 1464 4605 a 5119 

SFP 0 2347 2347 

Total 4332 5143 a 5657 9475 a 9989 

Figura 4.  Interacções directas e indirectas por entidade do cluster, em 2008. 

Com base no levantamento efectuado, constatou-se ainda 
que todas as interacções indirectas são efectuadas através de 
suporte físico e as directas mediante formato digital (e-mail 
e/ou consulta on-line). Verificou-se igualmente que apenas no 
processo “Casa Pronta” se estabelece um contacto formal entre 
as entidades envolvidas, havendo troca de e-mails entre a 
CRPP e o MP, de acordo com o protocolado entre as entidades 
em causa. Nos restantes processos, as interacções directas são 
suportadas pela consulta on-line dos documentos 
disponibilizados pelas entidades que constituem o cluster.  

Note-se que, no caso das interacções directas consideradas, 
o cidadão poderá sempre optar por proceder à entrega da 
documentação em papel, caso em que a interacção passa a ser 
indirecta, por iniciativa do próprio cidadão. Assim, os valores 
de interacções directas devem ser entendidos como potenciais, 
no sentido em que aferem o potencial da administração para 
executar interacções directas e não o número de interacções 
directas efectivamente realizado. 

D. Taxa de interoperabilidade 

Com base nos dados recolhidos, apuraram-se os seguintes 
valores mínimos e máximos para a Taxa de Interoperabilidade 
Organizacional: 

 

Verifica-se, assim, que as interacções directas representam 
entre 43 e 46% de todas as interacções, sendo que a CRPP é a 
entidade que mais contribui para este resultado, seguindo-se o 
MP. O SFP não estabelece qualquer interacção directa com as 
outras duas entidades, no que respeita aos processos analisados, 
interagindo com as mesmas apenas de forma indirecta. Se 
tivermos em consideração que 57% das interacções do SFP são 
estabelecidas com a CRPP, consubstanciadas na apresentação 
da certidão de teor dos imóveis por parte do cidadão/empresa, é 
fácil de perceber que esta taxa teria um crescimento importante 
se a consulta deste documento fosse efectuada on-line. No 
entanto, os custos associados à consulta on-line da certidão de 
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teor dos imóveis condicionam o seu acesso por parte do SFP. 
Desta forma, será importante que as três entidades que 
constituem o cluster se articulem e cooperem entre si, 
estabelecendo uma real interoperabilidade organizacional, tal 
como acontece no processo “Casa Pronta”. Havendo 
empenhamento das entidades em questão, a desmaterialização 
de grande parte dos processos analisados poderá operar-se 
quase de imediato e sem grandes custos associados. 

Aos valores mínimo e máximo apurados para a Taxa de 
Interoperabilidade correspondem os seguintes valores de 
Potencial de Melhoramento da Interoperabilidade: 

  

  

Assim, constata-se a possibilidade de melhoria da 
interoperabilidade organizacional entre 117 e 133%, sendo 
relevante mencionar que esta percentagem poderia baixar 
substancialmente se, no contexto dos processos em apreço, tal 
como proposto, as três entidades do cluster efectuassem a 
consulta on-line de todos os documentos que, à presente data, 
já são disponibilizados por esta via, o que, como verificámos, 
não acontece.  

E. Propostas de intervenção 

Pela análise efectuada apurámos que a CRPP é a entidade 
que estabelece maior número de interacções directas. Tal deve-
se ao facto de aquela entidade efectuar, potencialmente, a 
consulta on-line de todos os documentos que são 
disponibilizados por esta via. O MP, apesar de efectuar a 
consulta on-line de alguns documentos disponibilizados quer 
pela CRPP quer pelo SFP, apresenta um número de interacções 
directas relativamente baixo (677), face ao total de interacções 
estabelecidas (2523). Por sua vez, o SFP apenas estabelece 
interacções de natureza indirecta.  

Percebe-se que quer o MP quer o SFP poderiam aumentar 
consideravelmente o seu número de interacções directas se, no 
âmbito dos processos em análise, e tal como se verifica com a 
CRPP, efectuassem a consulta on-line dos documentos que se 
encontram disponíveis. A nossa primeira proposta vai no 
sentido de as três entidades do cluster desenvolverem, a muito 
curto prazo, um trabalho de cooperação no sentido de 
estabelecerem as condições adequadas de acesso aos 
documentos que podem ser consultados on-line, sobretudo no 
que respeita aos de natureza confidencial (Declaração de 
rendimentos e afins), e aos que estão associados custos 
(declaração de teor do imóvel). 

O quadro da Fig. 5 ilustra o potencial de transformação 
imediata de interacções directas em indirectas, por consulta de 
documentos on-line, ao nível dos processos com início no SFP 
e no MP. O número total de interacções indirectas com 
potencial de transformação em directas, a curto prazo, é de 
3092, pelo que, se o MP e o SFP, tal como já foi referido, 
consultassem on-line os documentos que necessitam para 
instruir os respectivos processos, a Taxa de Interoperabilidade 
Organizacional ( ), subiria substancialmente, passando a 
variar entre 0,74 e 0,78. Consequentemente, o Potencial de 
Melhoramento da Interoperabilidade ( ) desceria 
consideravelmente, passando a situar-se entre 0,28 e 0,35.  

  
 

fornecimento 

  
Documento CRPP SFP 

so
lic

it
aç

ão
 

SFP Certidão de teor do imóvel 1328 --- 

MP 

Declaração de rendimentos -- 42 

Nota de liquidação de subsídio 
familiar a crianças e jovens 

-- 124 

Comprovativo da 
apresentação da declaração de 

rendimentos 
-- 750 

Comprovativo da entrega da 
declaração de rendimentos da 

empresa 
-- 27 

Certidão de teor do imóvel 505 -- 

Caderneta predial   316 

Figura 5.  Interacções indirectas com potencial de transformação em 
interacções directas. 

A implementação desta proposta resultaria numa 
diminuição considerável das interacções indirectas, o que 
assume bastante relevância se considerarmos os benefícios daí 
decorrentes, para cidadãos e empresas. Estas mudanças 
poderiam operar-se quase de imediato. Todavia, consideramos 
que, a médio prazo, todos os processos em análise poderiam ser 
simplificados e desmaterializados, eliminando totalmente as 
interacções indirectas. Nesta perspectiva, o MP seria a entidade 
que teria que efectuar um maior investimento, uma vez que não 
disponibiliza quaisquer documentos on-line. No entanto, este 
facto não se afigura preocupante, dado encontrar-se já uma 
empresa a desenvolver uma ferramenta integrada de 
atendimento que visa a prestação de serviços on-line. Contudo, 
também a CRPP e o SFP teriam que efectuar algum 
investimento nesta vertente, criando condições para a 
desmaterialização total dos processos em análise. 

Tendo este objectivo em mente, elaborámos fichas de 
simplificação dos fluxos dos processos que sustentam as 
interacções entre as entidades que constituem o cluster, nas 
quais efectuámos uma caracterização da situação e formulámos 
propostas, relativas à alteração dos fluxos de documentação e 
aos meios de submissão e consulta da mesma. O objectivo 
principal das propostas contidas nas referidas fichas foi o de 
transformar todas as interacções indirectas em directas, através 
de uma cooperação e articulação estreita entre as três entidades. 
No limite, pretende-se que o cidadão/empresa, se assim o 
desejar, trate de todo o seu processo on-line, dando-lhe início, 
conforme a sua natureza, na plataforma de serviços de uma das 
entidades do cluster, procedendo esta, posteriormente, à 
articulação com as outras entidades. Caso o cidadão/empresa 
opte por efectuar a entrega do processo presencialmente, as 
propostas contidas nas fichas de simplificação visam que este 
apenas tenha que efectuar uma única deslocação, ou seja, após 
a entrega do mesmo na respectiva entidade, esta efectua, 
directamente, as diligências necessárias à obtenção dos 
documentos de instrução, cuja emissão é da responsabilidade 
de uma das outras duas entidades. Considera-se, em todas as 
propostas formuladas, que aqueles documentos são 
obtidos/consultados de forma desmaterializada, ou através de 
uma plataforma de serviços ou enviados por e-mail. 
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O processo “Casa Pronta” afigura-se como um bom 
exemplo a seguir na simplificação das interacções identificadas 
no presente trabalho de investigação, tanto mais que a sua 
implementação só foi possível com a cooperação e articulação 
entre as três entidades que integram o cluster identificado, 
sendo que, ao nível das nossas propostas, a única melhoria que 
se introduz é a possibilidade da sua submissão on-line. A 
questão mais delicada prende-se com a cobrança das receitas e 
com a forma como as mesmas são transferidas para as 
entidades correspondentes, dado que nas propostas 
apresentadas os pagamentos de serviços são efectuados on-line 
e, preferencialmente, através da plataforma da entidade onde se 
dá inicio ao processo. Este problema poderá ser relativizado se 
considerarmos que existem já projectos implementados pelo 
governo que, apesar de serem prestados num balcão único 
(“Casa Pronta”), envolvem várias entidades, tendo estas 
encontrado formas de concertação de vontades e de interesses. 

O primeiro passo para dar início ao necessário processo de 
cooperação e criar as condições adequadas à implementação 
das propostas atrás referidas seria o estabelecimento formal de 
uma parceria entre as três entidades do cluster, a qual poderia 
operar-se mediante celebração de um protocolo de colaboração. 
No essencial, aquele protocolo, consagraria as obrigações e 
responsabilidades das partes, no que respeita ao acesso à 
informação de que necessitam para a instrução dos seus 
processos de negócio, bem como a forma como seriam 
cobradas e transferidas as respectivas receitas, quando a estas 
houvesse lugar. Nesta perspectiva, seria crucial garantir o 
acesso à informação on-line, por parte das correspondentes 
entidades, através de plataformas adequadas que garantissem a 
interoperabilidade tecnológica, evitando a eventual duplicação 
de circuitos internos. 

IV. DISCUSSÃO 

O principal contributo do trabalho apresentado consistiu na 
análise do grau de interoperabilidade organizacional existente 
entre o MP, a CRPP e o SFP, obtido através do cálculo da Taxa 
de Interoperabilidade Organizacional ( ), bem como na 
aferição do Potencial de Melhoramento da Interoperabilidade 
Organizacional ( ). Tal como apurámos, o facto da CRPP, na 
elaboração das suas estatísticas, agregar alguns processos 
geradores de interacções de diferentes naturezas, condicionou a 
nossa análise, levando-nos a calcular um intervalo de valores 
(mínimos e máximos), quer para a  quer para o . Contudo, 
afigura-se-nos que, pelos resultados obtidos, a metodologia 
adoptada foi adequada, dado que o intervalo de valores em que 
variam quer a  (entre 0,43 e 0,46), quer o  (entre 1,17 e 
1,33), é relativamente baixo. Estes resultados são 
particularmente importantes se tivermos em consideração que, 
o aumento da e a consequente diminuição do  estão 
dependentes, sobretudo, da diminuição do número de 
interacções indirectas estabelecidas quer pelo MP quer pelo 
SFP. Esta diminuição, como verificámos, poderá operar-se 
quase de imediato, bastando para tal a congregação de vontades 
entre as entidades do cluster.  

O MP, a CRPP e o SFP, pela natureza dos seus processos 
de negócio, são três entidades de relevante importância para os 
cidadãos e empresas, no contexto dos vários organismos 
públicos com quem estes se relacionam. A definição deste 

cluster e a análise dos respectivos processos permitiu-nos 
perceber o grau de cooperação e articulação entre estas 
entidades, bem como o seu nível de desmaterialização 
processual. 

Consideramos que os resultados globais do presente 
trabalho são de especial relevância, sendo que, naquilo que 
respeita à suposta complexidade inerente à simplificação dos 
respectivos processos, superaram as nossas expectativas. 

V. CONCLUSÕES E TRABALHO FUTURO 

A administração pública iniciou um processo de mudança 
organizacional sem retorno. É hoje exigido aos vários 
organismos que constituem o “aparelho” do estado, que 
adoptem modelos gestionários, que centrem a sua actuação nas 
necessidades dos cidadãos e empresas, que sejam eficientes e 
reduzam os seus encargos financeiros. 

O cidadão, por sua vez, é cada vez mais exigente, impondo 
à sua administração uma resposta rápida e eficaz às respectivas 
solicitações. 

O estado deverá criar condições administrativas e legais 
para que as entidades públicas que o integram possam 
estabelecer entre si mecanismos de cooperação, que permitam 
a integração de serviços e a difusão da informação de interesse 
para o cidadão e empresas. Cabe ao estado o papel de 
estabelecer a base na qual se deverá basear esta cooperação, 
eliminando a compartimentação de serviços e a visão 
desarticulada de serviço público. O trabalho apresentado 
constitui um contributo para atingir este objectivo, 
concretamente no que respeita ao aumento da 
interoperabilidade organizacional entre o MP, a CRPP e o SFP. 

Estas três entidades, pela natureza dos serviços que 
prestam, são aquelas com quem os cidadãos/empresas se 
relacionam mais directamente. Assim, as melhorias 
introduzidas ao nível da simplificação dos seus processos de 
negócio traduzir-se-ão necessariamente em benefícios 
consideráveis para os interessados. 

As três entidades que constituem o cluster interagem de 
forma directa e indirecta entre si, apresentando diferentes 
níveis de desmaterialização dos seus processos administrativos 
e diferentes perspectivas no que respeita à disponibilização de 
documentação on-line. Nem sempre as entidades que 
apresentam maiores níveis de disponibilização de 
informação/documentos on-line são aquelas que, na instrução 
dos seus processos, adoptam medidas de desmaterialização. 

A CRPP é a entidade que apresenta um maior número de 
interacções directas, as quais se situam entre 71% e 79% do 
total das suas interacções, o que resulta do facto de efectuar, 
potencialmente, a consulta on-line de todos os documentos 
disponíveis por esta via e inerentes à instrução dos processos 
em análise. Disponibiliza on-line a certidão de teor dos 
imóveis, mediante pagamento. 

O MP, embora efectue a consulta on-line de alguns dos 
documentos necessários à instrução dos seus processos 
(certidão de teor do imóvel, caderneta predial e certidão de não 
dívida), ainda revela um subaproveitamento desta 
potencialidade, uma vez que apenas 27% do total das suas 
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interacções são de natureza directa. Não disponibiliza qualquer 
serviço on-line. 

O SFP, embora sendo a entidade que maior número de 
documentos/informação disponibiliza on-line, instrui todos os 
seus processos recorrendo ao suporte de papel, sendo que 
100% das suas interacções são de natureza indirecta. 

O processo “Casa Pronta” é o único dos processos 
analisados onde existe uma efectiva colaboração e articulação 
entre as entidades que constituem o cluster. 

Através de uma parceria efectiva entre as três entidades do 
cluster conseguir-se-ia garantir, a curto prazo, uma Taxa de 
Interoperabilidade Organizacional ( ) entre 0,74 e 0,78, 
podendo atingir 1,00 a médio prazo. Estes resultados estão 
apenas dependentes do estabelecimento, entre as três entidades 
do cluster, de mecanismos de interoperabilidade que se 
traduzam na adopção de pequenas medidas de simplificação, 
na maximização do uso das ferramentas informáticas já 
existentes e na criação de mecanismos seguros de partilha e 
acesso à informação que se encontra disponível on-line. Tal 
realidade traduzir-se-ia em ganhos significativos de eficácia e 
numa diminuição de custos para a administração pública. Por 
sua vez, os cidadãos e empresas teriam a sua vida facilitada, 
não lhes sendo exigido deslocações constantes entre os serviços 
em causa, o que se traduziria numa melhoria da sua qualidade 
de vida 

O incremento da interoperabilidade organizacional entre as 
entidades do cluster deverá ser acompanhado, sempre que 
possível, da correspondente interoperabilidade tecnológica, 
garantindo-se, desta forma, a prestação de um serviço público 
de maior qualidade e salvaguardando-se o eventual acréscimo 
de circuitos internos desnecessários. 

Consideramos que o passo seguinte e imediato, na 
sequência do trabalho desenvolvido, deverá ser o de concertar 
vontades entre as partes envolvidas na procura do melhor 
modelo de cooperação, tendo em vista a implementação, pelo 
menos, das propostas de curto prazo que foram apresentadas. O 
facto de haver custos relevantes associados à desmaterialização 
integral dos processos e à interoperabilidade tecnológica 
poderá retardar a implementação das propostas identificadas 
como susceptíveis de execução a médio prazo. 
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