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O governo madeirense vai criar a
figura do Proyedor daAdminista-
ção Pública Regional, que terá
como função "avaliar e acompa-
nhar a gestão das reclamações e
dos pedidos dos cidadãos e agentés
económicos". Embora seja remeti-
da para regu.lamentação posterior
o modelo de funcionamento do
Gabinete do Provedor, seu estatuto
remuneratório e os meios financei-
ros necessários ao respectivo fun-
cionamentq o cargo consta da pro-
posta de Decreto Legislativo Re-
gional que regulamenta a presença
electrónica do governo madeiren-
se, estabelece os princípios gerais
da prestação digital de serviços pú-
blicos e da transparência em orga.-
nismospúblicos.

"Trata-se de mais uma medida
que procurareduzir aindamais os
custos de contexto no relaciona-
mento entre os cidadãos e as em-
pres€ìs com a administração públi-
ca. Por outro lado, é uma medida
que complementa o grande esfor-
ço ao nível da valorização profis-
sional dos recursos humanos
afectos à administração regional,
directa e indirect4 no sentido de
melhorar o serviço prestado aos
cidadãos", explica ao DIARIO a
Direcção Regional da Administra-
ção Pública e Modernização Ad-
ministrativa

A proposta deve dar entrada nÒ
parlamento madeirense aìnda esta
semÍìna e foi elaborada no âmbito
do Programa de Modernização
ndministrativa alinhada com a po-
lítica adoptada pelo Governo Re-
gional nesta área, para quem'â
modernização é factor fundamen-
tal para o sucesso da governação".

Através do diploma já elabora-
dq são definidos princípios e re-
gras aplicáveis a todos os organis-
mos da administração regional no
que conceïne a sua presença no
mundo digital. Tem o princípio do
"Digital como regra", ou seja, os
serviços públicos dwgro sempre
que a sua naülreza a isso não se

oponha, para aIéü do atendimen-
to presencial, ser preferencial-
mente prestados de forma digital,
através da sua pfogressiva dispo-
nibilização na InterneL Prwê que
os montantes cobrados pela pres-
tação de serviços públicos poss€ìm
sei diferenciados em função do
canal utilizado para oefeitq me-
diarrte a aplicação de reduções de
preço à prestação online de senti-
ços públicos, comparativamente a
serviço equivalente prestado de
forrna presencial. Ainda neste ca-
pítulo reforça-se a aposta no uso
meios electrónicos como forma de

I Para garantir a transforma$o di-
gital dos serviços internos e daque-
les Ere são prestados aos cidadãos e
empresag, o Governo investiu no
reforço da sua inúa-estrutura tec-
nologica de base, Ere zuporta os
principais sisternas de infornração
e serviços electrónicog alirúado
com a estrategia de modemização e
simplificação administatirra do
Gonerno Regional, até ao final da
correrntelegislatura
Foi nete âmbito que o Governo
Begional lançou o pmcesso dc am-
pliação da capaciúáde de processa-
mentq memória oâfnrâzBllaÍl€Íl-
todoscenÍrosdedados(Datacen .,

pagamento, privilegrada, designa-
damente através de cartão de cré-
ditq de débitq MB\vayoúde ou-
tros meios de pagamento de uso
generalizado

Está igualmente preústo que a
prestaião de senriços públicos na
Lojadó Cidadão daMadeira, reali-
zados por oryanismos da adminis-
tração regional ao cidadão e agen-
te económicq deverá evoluirpara
sistema de balcão único ou multis-
serviçq à medida que tais serviços
estejam suportados na infra-esuu-
tura de backoffice que suportará o
SlMplifica, a marca associada ao

Portal de Serviços do Governo Re-
gional. O atendimento digital as-
sistido é outra das valências e cor-
responde ao auxílio ao cidadão ou
agente económico no acesso e in-
teracção comos portais e sítios na
Inteúet da Adminisnação Públi-
c4 prestado por.um trabalhador
públicq que além do papel de me-
diador do atendirnento digital,
er(erce um papel pedagógico na
promogão da literacia digital dos
cidadãos em matéria de utilizaçâo
dos sen'iços digitali"ados da Ad-
minisuação Pública Actualmente
existe naloja do Cidadão da.Ma- ,

sociedade. O Gorrcrno Regional
não é excepçãq pelo çre entende
ser necessário fazer o ajustamertto
face as exisências ac'tuais.
Com as perspectivas de cresci-
mento dos diversos rectrrsos tec-,

deira, um Espaço do Cidadão
aberto no inicio do ano em}Ol7,
que tem esta finalidade de prestar
atendimento digital assistido ao ci-
dadãq sendo que o atendimento
será alargada aos serviços presta-
dos pelo Governo'Regional.

O diplomare-voga. o Decreto Le-
gislatii'o negionalì.o rohool /M,
de l8 de Abril, que criou e regula-
mentou os senriços electrónicos do
GoVerno Regional, uma vez que
data de 2OOó, sendo que, desde
essa data foram surgindo diversas
evoluções tecnológicas e legislati-
vas qrie justificam a reüsão do re-
gime. A título de exemplq o pro-
cesso previsto no regime ainda em
ügor para a autenticação de cida-
dãos e empresas no portal web do
Govemo Regional previa um siste-
ma complexo (e presencial ou
semi-presencial) de verificação de
identidade antes dâ activação do
registo e entrega ao cliente das cre-
denciais para poder efectivamente
tramitar e solicitar a prestação de
'serviços públicos por via electóni-
ca Com a disseminação do cartão
do cidadão, que integr4 no próprio
cartãq certificados digitais que
permitem a assinattrra electrónica
de documentos e a autenticação
electrónicaem sites, não se justifi-
ca manter em.vigor um processo
de confirmação de identidade tão
pesado cornoto acüral;'

o

evõluções tecnológlcas e leglslatlvas lovam governo acrtar dlplona que regulementa a presança electrónlca.

r

tens). O sisterna emvigor foi im.
plementado em 2Ol3/ 2OlA, tendo
sido dimensionadq emtennos de
capacidade, considerando a p€rs-
pectiva de crescimento dos senvi-

çosITno Governo e a cunsolidação
noscentros de dados dosdiversos corrstituem os cen-

oGovernooptapor
nológigosque
tros de dados,servidores, dados e aplicações tlis-

persas pelos diferentes departa-
mentos do Gorrerno . Contudo, o
crescimento das necessidades de
pnÍrc€ssammto, memória e arrra-
zenarnento de dados a nível mur-
dial tem sido orponencial nos ríüti-

um processo aquisidqq que '?er-
mitirá a actualização tecnológica
e aumento dacapacidade depro-
cessamentq aumento da capací-
dade de memóris, actualização
lecnológica e auurento da capaci-
dade de anrrazenamentq melho-

. ria do desempenhq bem como de
r:'.lobuctrryeqegurençer.i I Ì "' "' l,

frutodaúpida


