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Síntese 
I Desde a década de 1990, a administração pública em linha tem sido promovida ao 
nível da UE. O conceito de administração pública em linha diz respeito à utilização de 
tecnologias da informação e da comunicação para prestar serviços públicos aos 
cidadãos e às empresas de forma mais eficaz e eficiente. Visa reduzir os encargos 
administrativos para os cidadãos e as empresas, tornando as suas interações com as 
autoridades públicas mais rápidas, cómodas e eficientes em termos de custos, 
estimulando assim a competitividade e o crescimento económico. 

II Em 2016, a Comissão adotou o Plano de ação europeu (2016-2020) para a 
administração pública em linha. Pensado para funcionar como catalisador para 
coordenar os esforços e recursos de modernização do setor público no domínio da 
administração pública em linha, o plano incluía 25 ações a executar pela Comissão. 
Não dispunha de um orçamento específico, mas foi apoiado através de diferentes 
programas e medidas de acompanhamento à disposição dos Estados-Membros. 

III Dada a importância crescente dos serviços digitais, evidenciada durante a 
pandemia de COVID-19, e o financiamento substancial da digitalização em geral, o 
Tribunal decidiu realizar a presente auditoria para informar os decisores políticos sobre 
questões que afetam a conceção e a aplicação das medidas da UE que promovem a 
administração pública em linha. 

IV O Tribunal avaliou se as ações da Comissão em matéria de administração pública 
em linha eram eficazes, examinando a respetiva conceção global e as disposições de 
execução e acompanhamento. Centrou a sua avaliação da execução em ações dirigidas 
às empresas, uma vez que a administração pública em linha é importante para dar 
resposta à fragmentação regulamentar e aos obstáculos, permitindo assim que as 
empresas se expandam e operem além-fronteiras. 

V O Tribunal concluiu que as ações da Comissão foram apenas parcialmente eficazes 
a promover a aplicação e a adoção de soluções de administração pública em linha 
pelos Estados-Membros. A Comissão concluiu as ações do Plano de ação europeu 
(2016-2020) para a administração pública em linha abrangidas pela auditoria do 
Tribunal. No entanto, nem todos os serviços públicos digitais recentemente 
desenvolvidos estão disponíveis em toda a UE devido a atrasos na execução ao nível 
dos Estados-Membros. 
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VI Embora o Plano de ação europeu (2016-2020) para a administração pública em 
linha tenha respondido às necessidades assinaladas em consultas e avaliações, apenas 
incluiu ações a executar pela própria Comissão, tornando assim difícil cumprir a sua 
visão de, até 2020, as administrações públicas e instituições públicas da UE serem 
abertas, eficientes e inclusivas. 

VII Além disso, a Comissão não acompanhou exaustivamente a execução do plano 
de ação no seu conjunto. Os indicadores de administração em linha existentes (a 
análise comparativa da administração pública em linha e o Índice de Digitalidade da 
Economia e da Sociedade – IDES) não estavam diretamente relacionados com 
nenhuma das ações executadas ao abrigo do plano de ação, pelo que não eram 
adequados para medir o seu impacto global. O Tribunal observa que a proposta da 
Comissão de 2021 que estabelece o programa "Guião para a Década Digital" introduziu 
um quadro de cooperação que permite acompanhar os progressos dos Estados-
Membros na concretização das metas digitais fixadas ao nível da UE. 

VIII A Comissão apoiou a execução de soluções de administração pública em linha 
pelos Estados-Membros através de projetos financiados pela UE e da prestação de 
apoio técnico. Além disso, apoiou ativamente a colaboração e o intercâmbio de boas 
práticas de diversas formas, nomeadamente através de grupos de peritos e de 
plataformas. Este apoio foi apreciado pelos Estados-Membros visitados pelo Tribunal. 

IX Não existia uma estratégia global para promover as soluções de administração 
pública em linha disponíveis ao nível da UE junto dos principais utilizadores. A 
promoção, pela Comissão, deste tipo de soluções foi reduzida e careceu de uma visão 
geral das ações empreendidas a este respeito pelos Estados-Membros, embora a 
coordenação de esforços pudesse ter conduzido a melhores resultados. 

X A Comissão não avaliou a sensibilização das empresas para os serviços de 
administração pública em linha disponíveis e, de um modo geral, não analisou as 
necessidades neste domínio, embora se trate de um passo fundamental para a adoção 
destes serviços. As únicas exceções foram um estudo e um programa de aprendizagem 
e aquisição de conhecimentos destinado a pequenas e médias empresas no domínio 
da identificação eletrónica e do mercado dos serviços de confiança. 
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XI O Tribunal recomenda que a Comissão: 

o reforce o quadro de execução para instar os Estados-Membros a concluírem os 
serviços de administração pública em linha; 

o desenvolva uma estratégia abrangente para promover eficazmente os serviços de 
administração pública em linha.  
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Introdução 

Importância da administração pública em linha na UE 

01 O conceito de administração pública em linha diz respeito à utilização de 
tecnologias da informação e comunicação (TIC) para prestar serviços públicos aos 
cidadãos e às empresas de forma mais eficaz e eficiente. Espera-se que aumente a 
eficácia e a eficiência através da redução de: i) custos e prazos de transação1; ii) silos 
de informação administrativos; e iii) os encargos administrativos para os cidadãos e as 
empresas, tornando as suas interações com as autoridades públicas mais rápidas, mais 
convenientes e menos onerosas, estimulando assim a competitividade e o crescimento 
económico2. 

02 Na década de 1990, surgiram as primeiras iniciativas de administração pública em 
linha ao nível europeu. Desde então: 

o a Comissão publicou regularmente comunicações e planos de ação3 e criou 
programas de financiamento específicos, em especial para promover a utilização 
das TIC a fim de assegurar serviços transfronteiriços (ou seja, assegurar a 
interoperabilidade entre os vários serviços); 

o ao nível dos Estados-Membros, a importância da administração pública em linha 
foi salientada em várias declarações ministeriais4. Estas declarações incluíram 
também numerosas ações a que os Estados-Membros se comprometeram, mas 
instaram igualmente a Comissão a tomar várias medidas através de planos de 
ação e sugeriram que organizasse uma governação conjunta dos planos de ação 
para a administração pública em linha (ver uma panorâmica completa da 
evolução da situação na UE desde 2006 no anexo I). 

                                                      
1 United Nations E-government Knowledgebase. 

2 Serviço de Estudos do Parlamento Europeu, análise aprofundada, eGovernment: Using 
technology to improve public services and democratic participation, setembro de 2015, p. 1. 

3 Plano de ação eEurope 2002 para o período de 2001-2002, plano de ação eEurope 2005 
para o período de 2003-2005, Plano de ação "Administração em linha i2010" para o período 
de 2006-2010 e Plano de ação para o período de 2011-2015. 

4 Exemplos recentes: Declaração Ministerial de Taline sobre a administração pública em linha 
[em inglês], 2017; Declaração de Berlim sobre a sociedade digital e a administração digital 
baseada em valores [em inglês], 2020. 

https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/about/unegovdd-framework?_sm_au_=iVVSTjk5sfqfsNqRVkFHNKt0jRsMJ
https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/about/unegovdd-framework?_sm_au_=iVVH53scrRVSS0vMVkFHNKt0jRsMJ
https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/eprs_ida2015565890_en.pdf
https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/eprs_ida2015565890_en.pdf
https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/eprs_ida2015565890_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52001DC0140&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0263:FIN:PT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al24226j
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0743:FIN:PT:PDF
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=47559
https://digital-strategy.ec.europa.eu/pt/node/479
https://digital-strategy.ec.europa.eu/pt/node/479
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03 Em 2016, no âmbito da Estratégia para o Mercado Único Digital na Europa, a 
Comissão adotou o Plano de ação europeu (2016-2020) para a administração pública 
em linha. Assinalou 25 ações, cinco das quais foram acrescentadas após a revisão 
intercalar da Estratégia para o Mercado Único Digital, em maio de 2017. O plano 
incluía ações de natureza muito diferente. Algumas visavam especificamente as 
empresas (por exemplo, "Apresentar uma iniciativa para facilitar a utilização de 
soluções digitais ao longo do ciclo de vida das empresas" ou "Lançar um projeto-piloto 
sobre o princípio da declaração única para as empresas"), enquanto outras se 
revestiam de interesse para todos os cidadãos (por exemplo, "Avaliar a possibilidade 
da aplicação do princípio de declaração única aos cidadãos num contexto 
transfronteiriço" ou "Aplicação da legislação agroalimentar da UE às vendas em linha e 
às informações ao consumidor"). O anexo II apresenta uma lista completa das ações. 

04 O plano de ação não foi seguido por um novo plano de ação após 2020, mas por 
várias outras iniciativas, entre as quais se destacam: 

o o Programa Europa Digital5, aprovado pelos legisladores com um orçamento 
global previsto de 7,5 mil milhões de euros (a preços correntes). Centra-se em 
fazer chegar a tecnologia digital às empresas, aos cidadãos e às administrações 
públicas e financiará projetos em cinco domínios (supercomputação, inteligência 
artificial, cibersegurança, competências digitais avançadas e garantia de uma 
ampla utilização das tecnologias digitais em toda a economia e sociedade); 

o uma comunicação da Comissão, intitulada "Orientações para a Digitalização até 
2030: a via europeia para a Década Digital". Neste contexto, a Comissão 
apresentou uma proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que 
estabelece o programa para 2030 intitulado "Guião para a Década Digital". Ambos 
os documentos estabelecem as metas digitais específicas que a UE, no seu 
conjunto, deverá alcançar até ao final da década. As metas relativas à 
digitalização dos serviços públicos incluem: a prestação de serviços públicos 
essenciais por via eletrónica, o acesso em linha a registos médicos e a utilização 
de uma solução de identificação eletrónica. 

                                                      
5 Regulamento (UE) 2021/694 do Parlamento Europeu e do Conselho que cria o Programa 

Europa Digital e revoga a Decisão (UE) 2015/2240. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0179&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0179&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0118
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0118
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0574
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0694
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0694
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05 Os dados da Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económicos 
(OCDE)6 mostram que os serviços de administração pública em linha são mais 
importantes para as empresas do que para os cidadãos. A fragmentação regulamentar 
e os obstáculos prejudicam as empresas e dificultam o seu crescimento e as suas 
atividades transfronteiriças dentro do mercado único da UE7. 

06 O impacto da pandemia de COVID-19 na economia mundial e na vida dos 
cidadãos salientou a importância dos serviços digitais em todos os domínios da 
economia e da sociedade da UE. As novas tecnologias permitiram a empresas e 
serviços públicos manterem-se em atividade e asseguraram a livre circulação em 
matéria de trocas comerciais em toda a UE. Além disso, ajudaram a manter a ligação 
entre as pessoas e possibilitaram o trabalho à distância e a continuidade pedagógica 
dos jovens. 

Funções e responsabilidades 

07 A transformação digital da administração pública é um esforço coletivo ao nível 
europeu, nacional, regional e local, tendo em conta a respetiva repartição de 
competências, tal como os ministros da área salientaram na sua Declaração de 20178. 
De acordo com o princípio da subsidiariedade, a responsabilidade pela digitalização 
dos serviços públicos ao nível nacional e regional incumbe essencialmente aos Estados-
Membros. No entanto, a Comissão é responsável pelos desafios transfronteiriços e 
transnacionais, nomeadamente evitar a acumulação de barreiras eletrónicas que 
possam impedir as administrações públicas de se ligarem entre si e os cidadãos e as 
empresas de encontrarem e utilizarem serviços públicos digitais disponíveis noutros 
países que não o seu9. 

08 Por conseguinte, os progressos em matéria de administração pública em linha na 
UE dependem não só da Comissão, mas também da vontade política e da ambição dos 
Estados-Membros. Tal como a Comissão salientou em 2020 no seu relatório sobre o 
estado da administração pública digital e da interoperabilidade [em inglês], a menos 

                                                      
6 OCDE (2015), "Use of e-government services by individuals and businesses", Government at 

a Glance 2015, OECD Publishing, Paris. 

7 Estratégia para o Mercado Único Digital na Europa, COM(2015) 192 final. 

8 Declaração Ministerial de Taline sobre a administração pública em linha [em inglês], 2017. 

9 Introdução do Observatório dos Quadros Nacionais de Interoperabilidade [em inglês]. 

https://op.europa.eu/pt/publication-detail/-/publication/4db5e9b6-1418-11eb-b57e-01aa75ed71a1/language-pt
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/government-at-a-glance-2015/use-of-e-government-services-by-individuals-and-businesses_gov_glance-2015-49-en;jsessionid=5pwoQch3iPrkQ7ryYBGK_4tF.ip-10-240-5-161#:%7E:text=The%20use%20of%20e%2Dgovernment,than%20the%20uptake%20for%20individuals.&amp;text=On%20average%20across%20the%20OECD,returned%20a%20filled%20form%20online
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&from=PT
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=47559
https://joinup.ec.europa.eu/collection/nifo-national-interoperability-framework-observatory/1-introduction?_sm_au_=iVV8Z4GnWHD4tJnNVkFHNKt0jRsMJ
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que os governos considerem continuamente a administração pública em linha uma 
prioridade fundamental na agenda política, os esforços serão fúteis e insustentáveis. 

09 Ao nível da UE, a Direção-Geral das Redes de Comunicação, Conteúdos e 
Tecnologias (DG CNECT) é responsável pela coordenação do domínio de intervenção 
da administração em linha. Dada a variedade das 25 ações abrangidas pelo plano de 
ação para 2016-2020, estiveram envolvidas 11 Direções-Gerais, cada uma das quais 
responsável por uma ou mais ações (ver anexo II). 

10 Do mesmo modo, ao nível dos Estados-Membros, várias administrações públicas 
são responsáveis pela aplicação de soluções específicas de administração pública em 
linha. Estas administrações incluem não só ministérios ou agências centrais, mas 
também autoridades regionais e locais, como os municípios ou os governos regionais. 

11 Para coordenar o plano de ação, foi criado um "Comité Diretor do Plano de Ação 
para a Administração Pública em Linha", presidido pela Comissão e composto por 
representantes dos Estados-Membros responsáveis pelas suas estratégias nacionais de 
administração em linha. 

Financiamento da execução da administração pública em linha 

12 O plano de ação para 2016-2020 não dispunha de um orçamento específico, 
sendo as ações de administração pública em linha geralmente apoiadas através de 
diferentes fontes de financiamento da UE. O quadro 1 apresenta informações 
pormenorizadas sobre as principais fontes de financiamento da UE (para o período de 
2014-2020) e as estimativas do Tribunal relativas às dotações orçamentais para 
projetos e ações de administração pública em linha. 
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Quadro 1 – Dotações orçamentais estimadas para ações de 
administração pública em linha nos diferentes programas ao longo do 
período de 2014-2020 

 Programa 
Montantes 

(milhões 
de euros) 

G
es

tã
o 

ce
nt

ra
l p

el
a 

Co
m

is
sã

o 

Mecanismo Interligar a Europa (MIE) – 
Telecomunicações 

Financia, entre outros, o desenvolvimento e a execução de 
infraestruturas de dados e serviços digitais à escala da UE para 
apoiar a sua introdução em domínios fundamentais de interesse 
público, tais como o Portal Europeu da Justiça ou o Sistema de 
Interconexão dos Registos das Empresas. 

704 

Horizonte 2020 

Financia, designadamente, soluções inovadoras destinadas às 
administrações públicas e à criação de um setor público moderno 
e baseado nas TIC. 

192 

Soluções de interoperabilidade para as 
administrações públicas, as empresas e os cidadãos 
europeus (ISA2) 

Financia soluções de interoperabilidade, incluindo soluções 
digitais para serviços públicos interoperáveis transfronteiriços e 
intersetoriais, bem como para o intercâmbio de boas práticas e a 
promoção de soluções de administração pública em linha. 

131 

Programa de Apoio às Reformas Estruturais 

Financia projetos de assistência técnica que ajudem os Estados-
Membros a executar um crescimento que reforce as reformas 
institucionais, estruturais e administrativas, incluindo o reforço da 
digitalização. 

61 

G
es

tã
o 

pa
rt

ilh
ad

a 
(C

om
is

sã
o 

e 
Es

ta
do

s-
M

em
br

os
) 

Fundos que executam a política de coesão (Fundos 
Europeus Estruturais e de Investimento) 

Podem cofinanciar projetos para a digitalização do setor público 
(ao nível nacional e local) e das pequenas e médias empresas e a 
implantação da banda larga. 

3 940 

 5 028 
Nota: as estimativas baseiam-se no montante dedicado às infraestruturas de serviços digitais (para o 
MIE); nas informações fornecidas pela Comissão (para o Horizonte 2020 e o Programa de Apoio às 
Reformas Estruturais); e nos montantes afetados aos "Serviços e aplicações de administração pública 
em linha" (para os Fundos Europeus Estruturais e de Investimento). 

Fonte: TCE, com base em informações fornecidas pela Comissão. 
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13 No período de 2021-2027, estarão disponíveis várias fontes de financiamento da 
UE para apoiar a digitalização em geral e as ações de administração pública em linha 
em particular. As dotações orçamentais para algumas delas ainda têm de ser 
determinadas: 

o tanto o Mecanismo Interligar a Europa (MIE) como os fundos de execução da 
política de coesão continuarão disponíveis; 

o uma das vertentes do novo Programa Europa Digital (ver ponto 04) prevê um 
orçamento de 1,1 mil milhões de euros para apoiar, nomeadamente, a 
interoperabilidade e auxiliar as administrações públicas na implantação e acesso a 
tecnologias digitais de ponta; 

o o Mecanismo de Recuperação e Resiliência adotado em 2021 exige que os 
Estados-Membros afetem, pelo menos, 20 % do orçamento total dos seus planos 
de recuperação e resiliência a medidas que contribuam para os objetivos digitais. 
Em julho de 2022, 25 destes planos tinham sido adotados e as despesas totais 
relacionadas com os objetivos digitais ascendiam a 127 mil milhões de euros, o 
que representa 26 % do total. Mais de um terço (36 %, correspondente a 46 mil 
milhões de euros) está atribuído à digitalização dos serviços públicos, incluindo a 
digitalização dos transportes. 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241
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Âmbito e método da auditoria 
14 Dada a importância da administração pública em linha para os organismos 
públicos, as empresas e os cidadãos, o objetivo do Tribunal era informar os decisores 
políticos, clarificando a conceção das medidas da UE que promovem a administração 
pública em linha, bem como destacar os obstáculos à sua aplicação bem-sucedida. 

15 Tendo em conta a importância crescente dos serviços digitais, evidenciada pela 
pandemia de COVID-19, e o financiamento significativo atribuído à digitalização em 
geral (ver pontos 12 e 13), o Tribunal decidiu realizar a presente auditoria do plano de 
ação para 2016-2020. Além disso, o Tribunal não auditou nenhuma das anteriores 
iniciativas digitais da Comissão executadas desde 2001 (ver ponto 02 e anexo I), com 
exceção das ações da UE no domínio específico dos cuidados de saúde 
transfronteiriços10. 

16 O Tribunal procurou saber se as ações da Comissão em matéria de administração 
pública em linha eram eficazes. Para responder a esta questão, avaliou se: 

a) a conceção das ações de administração pública em linha pela Comissão era 
adequada; 

b) a Comissão acompanhou a execução do Plano de ação europeu (2016-2020) para 
a administração pública em linha de forma adequada; 

c) as ações de administração pública em linha dirigidas às empresas alcançaram o 
seu objetivo; 

d) a Comissão promoveu de forma apropriada o intercâmbio de boas práticas e os 
serviços públicos digitais recentemente criados. 

17 A presente auditoria abrangeu o período durante o qual o plano de ação para 
2016-2020 foi concebido e executado. O Tribunal analisou também a conceção das 
ações no período pós-2020 (ver ponto 04), quando pertinente, a fim de verificar se as 
insuficiências foram corrigidas e se os ensinamentos retirados do plano de ação para 
2016-2020 foram tidos em conta. 

                                                      
10 O Relatório Especial 07/2019, Medidas da UE relativas aos cuidados de saúde 

transfronteiriços: ambições importantes, mas é necessária uma melhor gestão, analisou a 
execução de uma diretiva que abrange um setor bastante específico, os cuidados de saúde 
transfronteiriços. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_07/SR_HEALTH_CARE_PT.pdf
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18 Pelos motivos expostos no ponto 05, o Tribunal centrou a sua auditoria na 
resposta às subquestões c) e d) (ver ponto 16) relativamente a seis das 25 ações do 
plano de ação para 2016-2020 que estavam diretamente relacionadas com as 
empresas (ver quadro 2). 

Quadro 2 – Ações direcionadas para as empresas abrangidas pelo âmbito 
da auditoria 

N.º Ação 
Base jurídica já em 

vigor quando o plano 
de ação foi adotado 

2 

Acelerar a adoção de identificação eletrónica e de 
serviços de confiança para as transações eletrónicas 
(serviços eIDAS), nomeadamente a identificação e 
assinatura eletrónicas. 

Regulamento (UE) 
n.º 910/2014  

7 

Apresentar uma proposta de Portal Digital Único 
(também designado como plataforma digital única, 
ou seja, um ponto de acesso único a informações, 
procedimentos e serviços de assistência em linha).  

 

9 
Criar, em cooperação com os Estados-Membros, a 
interconexão obrigatória dos registos de empresas 
de todos os Estados-Membros. 

Diretiva 2012/17/UE 

10 Continuar a desenvolver a interconexão eletrónica 
dos registos de insolvências. 

Regulamento (UE) 
2015/848 

11 
Apresentar uma iniciativa para facilitar a utilização 
de soluções digitais ao longo do ciclo de vida das 
empresas. 

 

13 Lançar um projeto-piloto sobre o princípio da 
declaração única para as empresas.  

Fonte: TCE. 

19 Foram examinadas provas provenientes de várias fontes: 

o uma análise documental de documentos pertinentes da Comissão, bem como 
questionários e entrevistas junto do pessoal da Comissão; 

o uma análise de documentos pertinentes relativos a uma amostra de quatro 
Estados-Membros (Dinamarca, Alemanha, Polónia e Roménia), bem como 
questionários e entrevistas junto do pessoal dos serviços públicos competentes 
nestes países. A seleção dos Estados-Membros baseou-se nos progressos 
realizados na administração pública em linha do respetivo Estado-Membro, 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/pt/node/97
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910
https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/single-digital-gateway_pt
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Business+Registers+Interconnection+System
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX%3A32012L0017
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/European+e-Justice+Portal
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0848
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0848
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
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assegurando simultaneamente que a amostra incluía Estados-Membros que 
aderiram à UE antes e depois de 2004; 

o análise de uma amostra de 24 projetos financiados pela UE geridos centralmente: 
13 projetos do MIE, oito ações ISA2 e três projetos do Horizonte 2020. O anexo III 
apresenta uma lista completa dos projetos selecionados. O Tribunal selecionou 
estes projetos com base no seu estado de execução, materialidade e distribuição 
geográfica (na medida do possível, relacionados com os quatro Estados-Membros 
selecionados); 

o entrevistas com as partes interessadas pertinentes, ou seja, organizações 
representativas das pequenas e médias empresas (PME) europeias11; 

o uma análise da literatura académica, de estudos de peritos e de parâmetros de 
referência ou de boas práticas internacionais. 

                                                      
11 Business Europe, EuroChambres – Associação das Câmaras de Comércio e Indústria 

Europeias, European Digital SME Alliance e SMEunited. 

https://www.businesseurope.eu/
https://www.eurochambres.eu/
https://www.digitalsme.eu/
https://www.smeunited.eu/
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Observações 

A conceção das ações de administração pública em linha 
melhorou ao longo do tempo. 

20 Os planos de ação visam contribuir para a conceção ou revisão da legislação, dos 
instrumentos e das iniciativas da UE em vigor, não sendo juridicamente vinculativos. A 
Comissão utilizou os planos de ação para a administração pública em linha como 
instrumentos políticos para o progresso da modernização das administrações públicas 
da União Europeia. 

21 A Comissão deve conceber ações que sejam adequadas para colmatar as lacunas 
na administração pública em linha e tenham em conta os resultados das avaliações, os 
pontos de vista das partes interessadas, mediante consulta, e as avaliações de impacto 
(obrigatórias para todas as novas intervenções financeiras que implicam despesas 
significativas, ou seja, superiores a 5 milhões de euros, e exigidas para iniciativas da 
Comissão suscetíveis de terem impactos económicos, ambientais ou sociais 
significativos)12. 

22 Por conseguinte, o Tribunal avaliou se a Comissão concebeu adequadamente: 

o o plano de ação para 2016-2020; 

o ações relacionadas com a administração pública em linha no período pós-2020. 

                                                      
12 Better Regulation Guidelines [Orientações para legislar melhor]. 

https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)350&lang=pt
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As ações incluídas no Plano de ação europeu (2016-2020) para a 
administração pública em linha não correspondem à visão deste 

23 O plano de ação foi elaborado em torno de uma visão e de três prioridades 
estratégicas (ver caixa 1). 

Caixa 1 

Visão e prioridades estratégicas do plano de ação 

Visão: Até 2020, as administrações públicas e as instituições públicas da União 
Europeia deverão ser abertas, eficientes e inclusivas, prestando serviços públicos 
em linha integrais, sem fronteiras, personalizados e de fácil utilização a todos os 
cidadãos e empresas na UE. São utilizadas abordagens inovadoras na conceção e 
prestação de serviços melhores de acordo com as necessidades e exigências dos 
cidadãos e das empresas. As administrações públicas utilizam as oportunidades 
oferecidas pelo novo ambiente digital para facilitar a sua interação entre si e com 
as partes interessadas. 

Prioridades estratégicas: 

o modernizar a administração pública com as TIC, através de vetores digitais 
cruciais; 

o proporcionar mobilidade transfronteiriça com serviços públicos digitais 
interoperáveis; 

o facilitar a interação digital entre as administrações e os cidadãos/as empresas 
para serviços públicos de elevada qualidade. 

Fonte: Plano de ação europeu (2016-2020) para a administração pública em linha. 

24 A fim de dar resposta às prioridades e, em última análise, alcançar a visão de uma 
administração pública aberta, eficiente e de fácil utilização na UE, o plano de ação 
assinalou 25 ações, cada uma delas ligada a uma das prioridades. As ações eram de 
natureza diferente e incluíam, entre outros aspetos, a apresentação de propostas de 
atos jurídicos, o desenvolvimento de soluções técnicas ou o apoio aos Estados-
Membros (ver a lista completa das ações no anexo II). O Tribunal conclui que 
refletiram as necessidades assinaladas nas avaliações pertinentes, bem como as 
reações dos representantes das administrações dos Estados-Membros, das empresas, 
dos cidadãos e das partes interessadas. A caixa 2 apresenta exemplos de algumas das 
necessidades e das ações correspondentes. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0179
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Caixa 2 

Exemplos das necessidades das partes interessadas e da sua reflexão 
no plano de ação para 2016-2020 

A necessidade de: 

o desenvolver soluções para o intercâmbio de informações sem recurso ao 
papel entre as diferentes administrações foi objeto das ações 6, 14, 15, 16, 
17, 21 e 22 do plano de ação; 

o assegurar que só é necessário prestar informações a uma administração 
pública uma vez (princípio da "declaração única") foi visada pelas ações 6, 13 
e 18; 

o dispor de sistemas nacionais interoperáveis para assegurar serviços 
transfronteiriços foi contemplada pelas ações 4 e 6; 

o prestar apoio adicional à transição para a contratação pública eletrónica foi 
abrangida pelas ações 1, 5 e 6. 

Ver a lista completa das ações no anexo II. 

Fonte: TCE. 

25 Apesar de o relatório de avaliação do Plano de ação europeu (2011-2015) para a 
administração pública em linha13 ter apontado a natureza voluntária das atividades 
dos Estados-Membros como a principal razão para as ações pendentes ou incompletas, 
todas as ações do plano de ação para 2016-2020 visavam apenas a Comissão, sem 
qualquer obrigação para os Estados-Membros. 

26 No entanto, para a maioria das ações, estas obrigações estavam incluídas nos 
atos jurídicos pertinentes já existentes antes do plano de ação (por exemplo, as ações 
9 e 10; ver quadro 2) ou que foram adotados em resultado do plano (por exemplo, a 
ação 7). No caso de uma ação (ação 2), a base jurídica existente não impôs qualquer 
obrigação aos Estados-Membros de aplicarem um sistema de identificação eletrónica, 
apesar de os meios seguros de identificação eletrónica serem um elemento essencial 
para assegurar um mercado único digital. 

27 Uma vez que as ações do plano visavam apenas a Comissão, os prazos para a sua 
execução não tiveram em conta o tempo necessário para que os Estados-Membros 

                                                      
13 SWD(2016) 108 final [em inglês]. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016SC0108&qid=1642749393848
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cumprissem as suas obrigações decorrentes dos atos jurídicos pertinentes. Em alguns 
casos, os prazos de execução estabelecidos nos atos jurídicos prorrogaram-se para 
além da duração do plano de ação e da data de 2020 definida na sua visão (ver 
exemplos na caixa 3). Além disso, uma vez que a visão de uma administração pública 
aberta, eficiente e de fácil utilização na União abrangia todos os serviços públicos a 
todos os níveis da administração (da UE até ao nível nacional e local), a sua viabilização 
só teria sido possível através da execução atempada de ações pertinentes ao nível da 
União e dos Estados-Membros. 

Caixa 3 

Ações legislativas da Comissão que exigem medidas dos Estados-
Membros 

Ação 11 (utilização de soluções digitais ao longo do ciclo de vida das empresas): os 
Estados-Membros tinham até agosto de 2021 para transpor a Diretiva (UE) 
2019/1151, com a possibilidade de prorrogar o prazo por um ano, até agosto de 
2022. 

Ação 7 (Portal Digital Único): alguns dos artigos do Regulamento (UE) 2018/1724 
são aplicáveis a partir de dezembro de 2023.  

A política proposta pela Comissão para o período pós-2020 incide nas 
lacunas, mas ainda não foi adotada 

28 Ao elaborar os documentos sobre a política de administração pública em linha 
para o período pós-2020 (ver ponto 04), a Comissão baseou-se nos documentos 
exigidos pelas Orientações para legislar melhor e teve devidamente em conta as 
necessidades detetadas. Contudo, estando todavia a proposta para o programa "Guião 
para a Década Digital" em processo legislativo (à data de setembro de 2022), e 
podendo, portanto, ser alterada, não é ainda certo se o âmbito e a definição de 
prioridades das metas da decisão que vier a ser adotada corresponderão às 
necessidades reais. 

29 Embora o "Guião para a Década Digital" proposto não inclua ações específicas 
para os Estados-Membros, cada um deles terá de apresentar à Comissão um roteiro 
estratégico nacional para a Década Digital, que deve ser coerente com os objetivos e 
as metas digitais da UE estabelecidos e contribuir para a sua concretização (ver 
caixa 4). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1151&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1151&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:32018R1724
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Caixa 4 

Metas a atingir para a digitalização dos serviços públicos 

As metas da proposta relativas à digitalização dos serviços públicos constantes do 
"Guião para a Década Digital" são as seguintes: 

o 100 % dos serviços públicos essenciais são prestados em linha aos cidadãos e
às empresas da União;

o 100 % dos cidadãos da União têm acesso aos seus registos médicos;

o no mínimo, 80 % dos cidadãos da União utilizam uma solução de
identificação eletrónica.

Fonte: Proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece 
o programa para 2030 intitulado "Guião para a Década Digital".

30 Relativamente às três metas definidas no "Guião para a Década Digital", o
Tribunal faz as seguintes observações: 

o A primeira meta refere-se a "serviços públicos essenciais", mas estes não foram
definidos na Comunicação da Comissão sobre as Orientações para a Digitalização
até 2030 nem na proposta relativa ao "Guião para a Década Digital". A falta de
uma definição comum ao nível da UE pode resultar em diferentes interpretações
por parte dos Estados-Membros e, por conseguinte, na acessibilidade em linha de
serviços públicos nacionais diferentes.

o A terceira meta refere-se à utilização pelos cidadãos, mas, uma vez que os
cidadãos não podem ser obrigados a utilizar soluções de identificação eletrónica,
a concretização desta meta está fora do controlo de qualquer administração
pública.

31 O Tribunal observa igualmente que a proposta da Comissão introduziu um
quadro de cooperação com os Estados-Membros. Em conformidade com este quadro, 
os Estados-Membros terão de harmonizar os roteiros nacionais com os objetivos e as 
metas digitais da UE e informar atempadamente a Comissão sobre os progressos 
realizados na concretização das metas digitais para 2030. Por conseguinte, o quadro 
proporciona uma base para a Comissão orientar a execução da política e avaliar os 
progressos realizados. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0574
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0574
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0574
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As disposições de acompanhamento do plano de ação para 
2016-2020 estavam incompletas 

32 O acompanhamento é necessário para permitir que os decisores políticos e as 
partes interessadas avaliem se a execução das políticas está "no bom caminho" e se os 
objetivos estão a concretizar-se14. Para o efeito, a Comissão deve15 estabelecer, entre 
outros elementos, uma ligação clara entre os objetivos da política e indicadores-chave 
adequados, que tenham em conta as disposições necessárias para recolher provas 
suficientes em tempo útil. 

33 Assim, o Tribunal avaliou se a Comissão: 

o acompanhou a execução do plano de ação de forma adequada; 

o criou um sistema adequado para controlar se as metas digitais definidas nas 
Orientações para a Digitalização até 2030 foram atingidas. 

Não houve uma avaliação exaustiva do plano de ação 

34 Nem a visão nem as prioridades estratégicas do Plano de ação europeu (2016-
2020) para a administração pública em linha (ver caixa 1) eram suficientemente 
específicas para permitir medir a sua realização. Por conseguinte, a Comissão não criou 
um quadro de acompanhamento específico que inclua um conjunto de indicadores de 
desempenho para avaliar os progressos das ações e das prioridades estratégicas e em 
que medida foram cumpridas. Do mesmo modo, não preparou uma avaliação 
intercalar nem uma avaliação final da execução do plano de ação. 

35 O Tribunal constatou que a Comissão se concentrou simplesmente no 
acompanhamento dos progressos no sentido da conclusão das ações individuais, não 
acompanhando o impacto das mesmas. O painel de acompanhamento do Plano de 
ação europeu (2016-2020) para a administração pública em linha apenas indicava se 
uma ação estava concluída ou em curso. 

36 Além disso, a Comissão debateu os progressos realizados com os Estados-
Membros nas reuniões do Comité Diretor (ver ponto 11) e dos subgrupos pertinentes 
do mesmo. No que se refere a ações individuais, estes intercâmbios também tiveram 

                                                      
14 Comissão, Better Regulation Toolbox. 

15 Comissão, Better Regulation Guidelines. 

https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/terms/actions/egov+ap+actions.html
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/terms/actions/egov+ap+actions.html
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/better-regulation-toolbox.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)350&lang=pt
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lugar durante reuniões regulares de grupos de peritos pertinentes, como o Grupo de 
Peritos eIDAS, o grupo de coordenação do Portal Digital Único e o grupo de peritos do 
MIE. 

37 Todavia, a Comissão não solicitou informações sistemáticas aos Estados-
Membros para acompanhar a execução de ações específicas ao nível nacional. 

38 Pese embora este facto, os serviços competentes da Comissão estabeleceram 
disposições específicas de acompanhamento relativamente a algumas ações incluídas 
no plano de ação (ação 1 – contratação pública eletrónica, ação 2 – eIDAS, ação 4 – 
Quadro Europeu de Interoperabilidade e ação 7 – Portal Digital Único), como ilustrado 
pelo exemplo da caixa 5. 

Caixa 5 

Disposições específicas de acompanhamento do Quadro Europeu de 
Interoperabilidade 

A execução do Quadro Europeu de Interoperabilidade (ação 4) é acompanhada 
através do Observatório dos Quadros Nacionais de Interoperabilidade com base 
em mais de 70 indicadores-chave em matéria de política (por exemplo, existência 
de pontos de contacto únicos nos domínios da informação relevantes para os 
cidadãos e as empresas ou utilização da Internet para interação com as 
autoridades públicas). Os resultados são apresentados numa série de painéis de 
avaliação de dados e painéis de acompanhamento e são tidos em conta no 
relatório sobre o estado da administração pública digital e da interoperabilidade 
[em inglês]. 

Fonte: TCE. 

39 Em vez de um quadro de acompanhamento específico, a Comissão utilizou os 
seus indicadores existentes, em especial a análise comparativa da administração 
pública em linha e o Índice de Digitalidade da Economia e da Sociedade (IDES), para o 
acompanhamento (ver caixa 6). 

https://joinup.ec.europa.eu/collection/nifo-national-interoperability-framework-observatory
https://joinup.ec.europa.eu/collection/nifo-national-interoperability-framework-observatory/report-state-play-digital-public-administration-and-interoperability


 23 

 

Caixa 6 

Indicadores da administração pública em linha 

Desde 2001, a Comissão publica anualmente o Relatório comparativo da 
administração pública em linha [em inglês], que fornece informações sobre a 
utilização das TIC no setor público. Os países são comparados com base na 
disponibilidade e características dos serviços públicos digitais. O relatório avalia o 
desempenho global dos Estados-Membros em matéria de administração pública 
em linha, numa escala de 0 % a 100 %. 

Todos os anos desde 2015, a Comissão publica também o Índice de Digitalidade 
da Economia e da Sociedade (IDES), que mostra os progressos em matéria de 
administração pública em linha nos Estados-Membros. O IDES é um índice 
compósito, que acompanha o desempenho digital global da Europa e segue a 
evolução dos Estados-Membros da UE em matéria de competitividade digital. 
Começou com cinco dimensões, mais tarde reduzidas a quatro, incluindo os 
serviços públicos digitais (administração pública em linha). Acompanha a procura 
e a oferta de serviços de administração pública em linha, bem como as políticas e 
a execução em matéria de dados abertos. 

Fonte: TCE. 

40 A análise comparativa da administração pública em linha teve em conta as 
prioridades estratégicas de alto nível do plano de ação para 2011-2015 e do plano de 
ação para 2016-2020 (ver caixa 1). No entanto, o seu principal objetivo é analisar o 
estado dos serviços digitais prestados pelas administrações públicas europeias em 
geral, e não acompanhar a execução e o cumprimento dos planos de ação. Os 
indicadores utilizados no âmbito desta análise não estão diretamente relacionados 
com nenhuma das ações executadas ao abrigo do plano de ação, pelo que os relatórios 
comparativos da administração pública em linha não são adequados para medir a 
concretização das mesmas. 

41 O mesmo se aplica ao IDES, em que três dos cinco indicadores que compõem a 
dimensão relativa aos serviços públicos digitais são, de facto, indicadores da análise 
comparativa da administração pública em linha. Por conseguinte a Comissão não está 
em condições de relacionar os resultados de qualquer um dos indicadores com os 
resultados e o impacto do plano de ação nos Estados-Membros. 

42 O Tribunal comparou a pontuação da análise comparativa da administração 
pública em linha por país no início e no final da execução do plano de ação. Constatou 
que a pontuação média (todos os 27 Estados-Membros, UE-27) aumentou de 58,5 % 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/pt/node/10459
https://digital-strategy.ec.europa.eu/pt/node/10459
https://digital-strategy.ec.europa.eu/pt/policies/desi
https://digital-strategy.ec.europa.eu/pt/policies/desi
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no início para 71,9 % no final da execução do plano de ação. Todos os Estados-
Membros registaram progressos na prestação de serviços de administração pública em 
linha. Porém, alguns deles avançaram significativamente mais (por exemplo, a Hungria 
e o Luxemburgo) do que outros (por exemplo, a Suécia e a Alemanha) (ver figura 1). A 
alteração da pontuação não pode ser relacionada com as ações da Comissão, devido à 
falta de indicadores adequados associados a estas ações. As principais ações e fatores 
impulsionadores nesta matéria dependem dos próprios Estados-Membros (ver 
ponto 08). 

Figura 1 – Pontuação global da análise comparativa da administração 
pública em linha por país, 2017 em comparação com 2020 

 
Fonte: TCE, com base em dados do Relatório comparativo da administração pública em linha. 

43 O Tribunal observa igualmente que, uma vez que a Comissão alterou a 
metodologia utilizada para compilar um subconjunto de indicadores em 2021, não 
pode recorrer à análise comparativa para comparar os progressos realizados pelos 
Estados-Membros em termos do desempenho da administração pública em linha antes 
e depois de 2020. A Comissão reconheceu este facto no Relatório comparativo da 
administração pública em linha. Além disso, as pontuações por país no Relatório 
comparativo da administração pública em linha de 2021 são incoerentes, uma vez que 
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foram agregadas como a média de dois indicadores estimados com metodologias 
diferentes, sem efetuar os ajustamentos adequados. 

44 No âmbito da análise comparativa da administração pública em linha, a Comissão 
mede igualmente o desempenho dos países em relação aos "acontecimentos da vida", 
definidos como o conjunto dos serviços públicos digitais mais comuns, tanto para 
empresas como para cidadãos. Os acontecimentos da vida das empresas incluem a 
criação de uma empresa e operações comerciais numa fase precoce (por exemplo, 
registo da empresa ou dos trabalhadores) e operações comerciais regulares (por 
exemplo, declaração e pagamento de impostos em linha)16. 

45 A análise dos resultados relativamente aos acontecimentos da vida das empresas 
incluída na análise comparativa da administração pública em linha revela um aumento 
da pontuação média da UE-27, de 71,1 % no início para 79,9 % no final da execução do 
plano de ação (ver figura 2). Estes resultados revelam o seguinte: 

o os serviços de administração pública em linha para as empresas estão mais 
desenvolvidos do que os oferecidos aos cidadãos; 

o a maioria das administrações europeias conseguiu melhorar os serviços digitais 
para as empresas, tendo o processo sido também acelerado pela pandemia de 
COVID-19; 

o verificou-se uma evolução desigual nos Estados-Membros. Alguns países, na sua 
maioria os que se situam abaixo da pontuação média (como a Hungria, a 
Eslováquia e o Luxemburgo), registaram progressos significativos neste período. 
Em contrapartida, outros países (como a Suécia e a Dinamarca) registaram uma 
ligeira descida durante o mesmo período. 

                                                      
16 A lista completa dos "acontecimentos da vida" utilizados encontra-se no Relatório 

comparativo da administração pública em linha [em inglês]. 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/pt/node/10459#:%7E:text=deliver%20their%20services.-,The%20eGovernment%20Benchmark%20compares%20how%20governments%20deliver%20digital%20public%20services,events%20based%20on%20specific%20indicators.
https://digital-strategy.ec.europa.eu/pt/node/10459#:%7E:text=deliver%20their%20services.-,The%20eGovernment%20Benchmark%20compares%20how%20governments%20deliver%20digital%20public%20services,events%20based%20on%20specific%20indicators.
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Figura 2 – Pontuação da análise comparativa da administração pública 
em linha relativamente aos acontecimentos da vida, por país, 2017 em 
comparação com 2020 

 
Fonte: TCE, com base em dados do Relatório comparativo da administração pública em linha. 

A política proposta pela Comissão para o período pós-2020 prevê um 
sistema de acompanhamento 

46 Tal como já referido nos pontos 30 a 31, contrariamente ao plano de ação para 
2016-2020, o novo programa proposto, "Guião para a Década Digital", inclui metas 
quantificadas e prevê um quadro que exige que os Estados-Membros comuniquem 
atempadamente os progressos realizados através do fornecimento de dados e 
estatísticas pertinentes. Além disso: 

o para cada meta digital, a Comissão deve definir indicadores-chave de 
desempenho em atos de execução após a entrada em vigor da decisão. A 
Comissão pode atualizar os indicadores, sempre que necessário, para ter em 
conta a evolução tecnológica; 
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o a Comissão, em estreita cooperação com os Estados-Membros, deve definir 
trajetórias para a concretização de cada uma das metas digitais, que servirão 
então de base ao acompanhamento e aos roteiros estratégicos nacionais para a 
Década Digital; 

o o relatório anual sobre os progressos a enviar ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho pode identificar as medidas e ações a tomar pelos Estados-Membros 
nos domínios em que os progressos na concretização das metas digitais sejam 
considerados insuficientes. 

47 De acordo com a proposta, o acompanhamento assentaria numa versão 
melhorada do IDES, ou seja, uma versão que refletisse as metas definidas. O Tribunal 
constatou que a edição de 2021 do IDES já tinha sido adaptada: i) para o harmonizar, 
em certa medida, com as metas do "Guião para a Década Digital"; ii) para melhorar a 
metodologia; iii) para ter em conta os mais recentes desenvolvimentos tecnológicos e 
políticos. O IDES está agora estruturado em torno das quatro dimensões das 
Orientações para a Digitalização até 2030, substituindo a anterior estrutura de cinco 
dimensões (ver caixa 6). 

48 Uma vez que a proposta de decisão relativa ao "Guião para a Década Digital" está 
ainda em processo legislativo (à data de setembro de 2022), a Comissão optou por 
introduzir gradualmente alterações ao IDES, o que significa que este todavia não 
abrange a totalidade das metas. Em especial, duas das três metas digitais (metas 2 e 3; 
ver caixa 4) não foram ainda diretamente incluídas no IDES; a meta 1 foi abrangida, 
mas como até agora não existe uma definição de serviços públicos “essenciais” (ver 
ponto 30), não é claro o que será medido. 

A Comissão executou o plano de ação, mas as ações ao nível 
dos Estados-Membros sofreram atrasos 

49 O plano de ação incluía ações de vários tipos, como a exigência de que a 
Comissão apresentasse propostas legislativas, disponibilizasse soluções digitais e 
lançasse projetos-piloto. 

50 Para além das ações da Comissão, os Estados-Membros eram, em certos casos, 
obrigados a tomar medidas com base em atos jurídicos que já existiam antes do plano 
de ação (ver quadro 2) ou que foram adotados em resultado do mesmo. 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/pt/policies/desi
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51 Por conseguinte, o Tribunal avaliou se: 

o a Comissão concluiu as suas ações em tempo útil; 

o os Estados-Membros cumpriram as suas obrigações jurídicas. 

A Comissão executou as ações previstas no plano de ação 

52 Com base na análise de documentos pertinentes, o Tribunal constatou que a 
Comissão concluiu as seis ações do Plano de ação (2016-2020) para a administração 
pública em linha que foram abrangidas pelo âmbito da auditoria. O quadro 3 e o 
anexo IV apresentam mais pormenores. 
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Quadro 3 – Execução das ações de administração pública em linha 
abrangidas pelo âmbito da auditoria 

Ação Estado de 
execução 

Informações pormenorizadas sobre 
as ações executadas pela Comissão 

Ação 2 – Acelerar a adoção 
de identificação eletrónica e 
de serviços de confiança 
para as transações 
eletrónicas (serviços eIDAS), 
nomeadamente a 
identificação e a assinatura 
eletrónicas 

Executada 

A Comissão criou, mantém e atualiza 
plataformas de serviços essenciais (ou seja, 
pontos centrais que permitem a 
conectividade transeuropeia) e interfaces, 
incluindo as especificações técnicas, o 
software e o apoio técnico para a ligação de 
aplicações nacionais. 

Para acelerar a adoção, a Comissão criou 
fóruns de intercâmbio, encomendou os 
estudos pertinentes, organizou seminários e 
realizou atividades de imposição do 
cumprimento da legislação, com base nas 
queixas recebidas. No entanto, esperam-se 
alterações mais significativas neste domínio 
com a adoção do novo Regulamento eIDAS, 
proposto em junho de 2021. 

Ação 7 – Apresentar uma 
proposta de Portal Digital 
Único (ou seja, um ponto de 
acesso único a informações, 
procedimentos e serviços 
de assistência em linha)  

Executada 

A Comissão apresentou a proposta, que foi 
posteriormente aprovada como ato 
regulamentar (Regulamento (UE) 
2018/1724). 

Ação 9 – Criar, em 
cooperação com os 
Estados-Membros, a 
interconexão obrigatória 
dos registos de empresas de 
todos os Estados-Membros 

Executada 

A Comissão criou, mantém e atualiza 
plataformas de serviços essenciais (ou seja, 
pontos centrais que permitem a 
conectividade transeuropeia) e interfaces, 
incluindo as especificações técnicas, o 
software e o apoio técnico para a ligação dos 
registos nacionais. Ver igualmente o 
ponto 52. 

 

Ação 10 – Continuar a 
desenvolver a interconexão 
eletrónica dos registos de 
insolvências 

Executada 

Ação 11 – Apresentar uma 
iniciativa para facilitar a 
utilização de soluções 
digitais ao longo do ciclo de 
vida das empresas 

Executada 

A Comissão apresentou a proposta, que foi 
posteriormente aprovada como ato 
regulamentar (Diretiva (UE) 2019/1151, que 
altera a Diretiva (UE) 2017/1132). 

Ação 13 – Lançar um 
projeto-piloto sobre o 
princípio da declaração 
única para as empresas 

Executada O projeto-piloto foi lançado.  

Fonte: TCE. 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/pt/node/97
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=COM%3A2021%3A281%3AFIN
https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/single-digital-gateway_pt
https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/single-digital-gateway_pt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0001.01.POR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0001.01.POR
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Business+Registers+Interconnection+System
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/European+e-Justice+Portal
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/European+e-Justice+Portal
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1151
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1151
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32017L1132
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53 O Tribunal constatou que, embora as ações 9 e 10 tenham sido executadas, os 
sistemas desenvolvidos não dispunham de uma ferramenta de processamento de 
pagamentos, cujo desenvolvimento sofreu atrasos (ver pormenores na caixa 7). O 
desenvolvimento desta ferramenta não era um requisito jurídico. Contudo, embora os 
sistemas forneçam as informações exigidas pelos atos regulamentares, a falta de uma 
ferramenta de pagamento obriga os utilizadores a regressar às plataformas nacionais 
caso necessitem de informações ou de documentos que impliquem o pagamento de 
uma taxa. 

Caixa 7 

Atrasos na execução da ferramenta de processamento de 
pagamentos para as ações 9 e 10 

Através do Sistema de Interconexão dos Registos das Empresas, os utilizadores do 
Portal Europeu da Justiça têm acesso aos documentos das empresas, incluindo a 
informações essenciais exigidas por atos jurídicos. Alguns documentos são 
gratuitos, mas os Estados-Membros podem cobrar uma taxa no caso de outros. A 
Comissão abandonou os planos iniciais de desenvolvimento de um sistema central 
de pagamentos que processaria os pagamentos e emitiria faturas ao beneficiário. 
Em vez disso, está a ponderar desenvolver um sistema descentralizado, que 
externalizará o pagamento dos documentos das empresas diretamente ao 
fornecedor do sistema de pagamentos do registo comercial nacional que vende o 
documento. A Comissão estima que o sistema poderá ser implantado no último 
trimestre de 2023. 

Do mesmo modo, a Comissão ainda não aplicou uma ferramenta de 
processamento de pagamentos para a interconexão dos registos de insolvências 
(ação 10). Em vez disso, pretende recorrer à solução utilizada para o Sistema de 
Interconexão dos Registos das Empresas. 

Fonte: TCE. 

54 O Tribunal avaliou igualmente se a Comissão deu seguimento às recomendações 
da sua avaliação do Regulamento eIDAS de 2014 relacionadas com a ação 2 (eIDAS). O 
regulamento procurou criar um quadro único para a identificação eletrónica e os 
serviços de confiança, tornando assim mais fácil a prestação de serviços em toda a UE, 
independentemente do país onde sejam prestados. O regulamento não harmonizou as 
identificações eletrónica nacionais, mas permitiu o reconhecimento mútuo através de 
um processo de notificação e avaliação pelos pares. 
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55 A avaliação do Regulamento eIDAS foi publicada em 2021, tendo apontado três 
insuficiências principais: 

o o regulamento não exigia que os Estados-Membros fornecessem aos seus 
cidadãos e empresas uma identificação eletrónica que permitisse um acesso 
seguro aos serviços públicos em linha. Mesmo quando assim fizeram, os Estados-
Membros não estavam obrigados a proceder à notificação destes sistemas. Além 
disso, a avaliação concluiu que apenas um número restrito de serviços públicos 
oferece a autenticação eIDAS ou está ligado à infraestrutura, e que os erros 
técnicos impedem a autenticação eficaz por parte dos utilizadores; 

o o quadro eIDAS não conseguiu dar resposta às novas exigências do mercado, 
devido, designadamente: i) à sua limitação ao setor público e ao acesso 
transfronteiriço seguro aos serviços públicos (ou seja, os serviços visados pelo 
Regulamento eIDAS dizem respeito a uma pequena percentagem da população da 
UE); ii) à complexidade da ligação ao sistema por parte dos prestadores de 
serviços privados em linha; iii) à insuficiente disponibilidade em todos os Estados-
Membros; 

o o quadro baseia-se em sistemas nacionais de identificação eletrónica que seguem 
normas distintas, o que dificulta a utilização dos serviços eIDAS, insuficiência 
também assinalada por um projeto ao abrigo do MIE (ver caixa 8). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=COM:2021:290:FIN&_sm_au_=iVVWM34rL7S0tWrVVkFHNKt0jRsMJ
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Caixa 8 

Um quadro baseado em sistemas nacionais de identificação 
eletrónica que seguem normas distintas 

Um projeto ao abrigo do MIE (2016-EU-IA-0064) promoveu a adoção da 
identificação eletrónica por prestadores de serviços privados. Se um prestador de 
serviços pretender confirmar a identidade dos seus clientes, deve estar ligado a 
um nó eIDAS nacional específico. O projeto visava ligar cinco prestadores de 
serviços privados que operavam, cada um deles, uma plataforma de computação 
em nuvem (oferecendo serviços privados) a cinco nós eIDAS diferentes (Espanha, 
Noruega, Dinamarca, Países Baixos e Islândia, respetivamente). Esta ligação 
permite solicitar, receber e tratar dados de identificação. 

A execução registou dificuldades e atrasos, uma vez que os vários países tinham 
políticas diferentes para aceder aos nós eIDAS nacionais. 

Em Espanha, na Islândia e na Noruega, era possível uma ligação direta. No 
entanto, os prestadores de serviços dos Países Baixos tinham de aceder a um nó 
intermédio. No que se refere à Dinamarca, os prestadores de serviços tiveram de 
desenvolver e aplicar uma interface de integração especial para aceder ao nó 
eIDAS dinamarquês. O desenvolvimento de software adicional utilizando 
diferentes normas técnicas tornou o processo de ligação complexo e moroso. 

Fonte: TCE. 

56 O Tribunal constatou que, em resposta a estas insuficiências, a proposta de 
revisão do regulamento eIDAS exige que cada Estado-Membro emita uma carteira 
europeia de identidade digital para todas as pessoas singulares e coletivas da UE, a fim 
de garantir um acesso seguro, contínuo e de confiança a serviços públicos e privados 
transfronteiriços. Cada Estado-Membro deve também comunicar pelo menos um 
sistema de identificação eletrónica que inclua, no mínimo, um meio de identificação. 
Por conseguinte, apenas depois de a carteira começar a ser utilizada deixará de ser 
necessário harmonizar as normas técnicas dos nós eIDAS nacionais, pois os 
prestadores de serviços não terão de se ligar ao sistema. 

57 Uma vez que o regulamento relativo à criação de uma plataforma digital única foi 
adotado em resultado da ação 7 (Portal Digital Único), o Tribunal avaliou também se a 
Comissão cumpriu o requisito do novo regulamento, nomeadamente desenvolver e 
manter uma interface comum do utilizador (incluindo um motor de pesquisa e 
ferramentas de retorno de informação dos utilizadores). O Portal Digital Único facilita 
o acesso em linha a informações, procedimentos administrativos e serviços de 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0001.01.POR
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assistência de que os cidadãos e as empresas da UE possam necessitar noutro país da 
União. 

58 O Tribunal constatou que a Comissão desenvolveu a interface, ou seja, o ponto 
de acesso único, que é o portal Your Europe (ver figura 3). Através do portal, os 
utilizadores estarão ligados às páginas Web nacionais pertinentes onde se encontra o 
serviço que procuram. Até dezembro de 2023, o mais tardar, os Estados-Membros têm 
de digitalizar 21 procedimentos de forma a torná-los acessíveis através do portal. Os 
procedimentos pertinentes para as empresas incluem, por exemplo, pedir autorização 
para exercer uma atividade empresarial ou inscrever-se como empregador para efeitos 
de pensões e segurança social. Os primeiros serviços disponíveis neste portal foram 
lançados em 12 de dezembro de 2020. 

Figura 3 – Portal Digital Único 

 
(*) Administrações públicas, advogados, juízes, notários, outros profissionais. 

Fonte: TCE. 

59 No que diz respeito às ações 7 (Portal Digital Único) e 13 (princípio da 
declaração única para as empresas), o Tribunal constatou que o projeto-piloto 
financiado pelo programa de investigação da UE Horizonte 2020 (projeto "TOOP", com 
financiamento de 8 milhões de euros) conseguiu fazer progressos na aplicação do 
princípio da "declaração única". O objetivo do princípio é que os cidadãos e as 
empresas forneçam informações a uma administração pública da UE apenas uma vez. 
O projeto criou uma arquitetura de soluções que liga 40 sistemas de informação. Além 
disso, o diagrama da arquitetura desenvolvido no âmbito do projeto passou a fazer 
parte do regulamento relativo à criação de uma plataforma digital única. 
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https://europa.eu/youreurope/index_pt.htm
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Consequentemente, o projeto, que foi iniciado em 2017 tendo como principal objetivo 
a interoperabilidade, foi adaptado aquando da adoção do regulamento relativo à 
criação de uma plataforma digital única, a fim de permitir a execução do sistema 
técnico descrito no mesmo. 

Atrasos na execução de alguns serviços públicos digitais nos Estados-
Membros 

60 Embora o plano de ação apenas incluísse ações para a Comissão, a 
disponibilidade das soluções digitais depende em grande parte da execução de 
medidas complementares ao nível dos Estados-Membros. Relativamente às ações 
abrangidas pela auditoria, o Tribunal constatou que, apesar dos esforços da Comissão, 
três das seis ações foram apenas parcialmente executadas devido a uma resposta 
insuficiente ou tardia por parte dos Estados-Membros (ver quadro 4). Por conseguinte, 
as ações da Comissão entre 2016 e 2020 ainda não resultaram em mudanças 
substanciais para as empresas e os cidadãos em toda a UE. 
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Quadro 4 – Aplicação de soluções de administração pública em linha ao 
nível dos Estados-Membros 

Ação da Comissão Ações conexas ao nível 
dos Estados-Membros  

Estado da execução 
ao nível dos 

Estados-Membros  

Ação 2 – Acelerar a adoção de 
identificação eletrónica e de serviços de 
confiança para as transações eletrónicas 
(serviços eIDAS), nomeadamente a 
identificação e a assinatura eletrónicas 

Execução do Regulamento 
(UE) nº 910/2014 Parcialmente executada 

Ação 7 – Apresentar uma proposta de 
Portal Digital Único (ou seja, um ponto de 
acesso único a informações, 
procedimentos e serviços de assistência 
em linha)  

Execução do Regulamento 
(UE) 2018/1724 

Parcialmente executada 

(prazo para execução: 
dezembro de 2023) 

Ação 9 – Criar, em cooperação com os 
Estados-Membros, a interconexão 
obrigatória dos registos de empresas de 
todos os Estados-Membros 

Execução da Diretiva 
2012/17/UE, da Diretiva 
(UE) 2017/1132 e da 
Diretiva (UE) 2019/1151 

Executada com atrasos  

Ação 10 – Continuar a desenvolver a 
interconexão eletrónica dos registos de 
insolvências 

Execução do Regulamento 
(UE) 2015/848 

Parcialmente executada 

Ação 11 – Apresentar uma iniciativa para 
facilitar a utilização de soluções digitais ao 
longo do ciclo de vida das empresas 

Execução da Diretiva (UE) 
2019/1151, que altera a 
Diretiva (UE) 2017/1132 

Parcialmente executada 

Ação 13 – Lançar um projeto-piloto sobre 
o princípio da declaração única para as 
empresas  

Participação no projeto-
piloto. Executada  

Fonte: TCE. 

61 No que diz respeito à ação 2 (eIDAS), a resposta dos Estados-Membros era 
voluntária. Consequentemente, no final de 2021, ou seja, cinco anos após a entrada 
em vigor do regulamento, nove Estados-Membros, que representam 41 % da 
população, ainda não integravam o quadro estabelecido pelo mesmo. Este número 
expressivo de Estados-Membros não participantes limita significativamente as 
possibilidades de os cidadãos e as empresas terem interações eletrónicas mais 
seguras, mais rápidas e mais eficientes. 

62 Relativamente à ação 9 (interconexão dos registos de empresas) e à ação 10 
(interconexão dos registos de insolvências), a Comissão teve de criar e atualizar a 
plataforma e a interface de serviços essenciais, ao passo que os Estados-Membros 
tiveram de digitalizar os seus registos nacionais de empresas e de insolvências e ligá-
los ao sistema (ver figura 4). A Comissão utilizou o Portal Europeu da Justiça como 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/pt/node/97
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910
https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/single-digital-gateway_pt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0001.01.POR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0001.01.POR
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Business+Registers+Interconnection+System
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX%3A32012L0017
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX%3A32012L0017
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32017L1132
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32017L1132
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1151
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/European+e-Justice+Portal
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/European+e-Justice+Portal
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0848
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0848
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1151
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1151
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32017L1132
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interface e havia financiamento do MIE disponível para apoiar os Estados-Membros 
(sob a designação do MIE de "serviços genéricos"). 

Figura 4 – Sistema de Interconexão dos Registos das Empresas 

 
(*) Administrações públicas, advogados, juízes, notários, outros profissionais. 

Fonte: TCE. 

63 No que diz respeito à ação 9 (interconexão dos registos de empresas), o Sistema 
de Interconexão dos Registos das Empresas entrou em funcionamento em 8 de junho 
de 2017 e permite aos utilizadores pesquisarem informações sobre empresas 
registadas em qualquer país da UE (e também no Listenstaine e na Noruega). A função 
de pesquisa e as informações básicas são traduzidas das línguas nacionais 
correspondentes para todas as línguas oficiais da UE. Seis Estados-Membros 
registaram atrasos na conexão17, tendo o último sido ligado em março de 2022, quase 
cinco anos após o prazo fixado na diretiva pertinente e apenas depois de a Comissão 
ter recorrido ao Tribunal de Justiça Europeu, em julho de 2021. Em 2021, em termos 
de utilização, houve entre 17 300 e 39 100 pesquisas por mês. 

                                                      
17 Os seis Estados-Membros são a Bulgária, a República Checa, a Estónia, a Irlanda, Portugal e 

a Roménia. 

 

Cidadãos Empresas Outros*

Procurar uma 
empresa na UE

Sistema de 
Interconexão dos 
Registos das 
Empresas (BRIS)

Estado-Membro 1 Estado-Membro n

Estado-Membro i
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Portal Europeu da Justiça
Registos – Registos de empresas

Plataforma Central Europeia

https://e-justice.europa.eu/489/PT/business_registers__search_for_a_company_in_the_eu?init=true
https://e-justice.europa.eu/489/PT/business_registers__search_for_a_company_in_the_eu?init=true
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64 No que respeita ao sistema no âmbito da ação 10 (interconexão dos registos de 
insolvências), o regulamento de execução pertinente exigia que os Estados-Membros 
assegurassem a interligação até 30 de junho de 2021. Em julho de 2022, apenas 17 dos 
26 Estados-Membros estavam ligados (a Dinamarca não estava vinculada pelo 
regulamento18). Cinco19 outros encontram-se no processo de desenvolvimento e de 
testes. Relativamente aos quatro Estados-Membros restantes20, a Comissão continua a 
aguardar retorno de informações. Até os restantes nove Estados-Membros estarem 
ligados, os utilizadores não podem pesquisar entidades insolventes neles registadas 
através de um motor de pesquisa multilingue uniforme. Este ponto de acesso 
eletrónico público e central a dados relativos aos devedores objeto de um processo de 
insolvência é particularmente útil para os credores existentes ou potenciais, ou para 
terceiros indiretamente afetados por tais processos. Em 2021, houve entre 2 500 e 
6 500 pesquisas por mês. 

65 Em resultado da ação 11 (utilização de soluções digitais ao longo do ciclo de vida 
das empresas), os Estados-Membros tinham de transpor para o direito nacional, até 
agosto de 2021, a Diretiva (UE) 2019/1151 relativa às ferramentas e procedimentos 
digitais no direito das sociedades, a menos que tivessem notificado a Comissão que 
aplicavam a possibilidade de prorrogação por um ano. À data da auditoria do Tribunal, 
17 Estados-Membros tinham efetuado esta notificação, o que indica que, na maioria 
dos Estados-Membros, as empresas ainda não podem utilizar ferramentas e processos 
digitais para criar sociedades, registar sucursais e apresentar documentos e 
informações em linha. 

                                                      
18 Nos termos dos artigos 1.º e 2.º do Protocolo n.º 22 relativo à posição da Dinamarca, anexo 

ao Tratado da União Europeia e ao Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, a 
Dinamarca não participa na adoção do Regulamento (UE) 2015/848 e não fica a ele 
vinculada nem sujeita à sua aplicação. 

19 Os cinco Estados-Membros são a Bélgica, a República Checa, Itália, os Países Baixos e a 
Eslovénia. 

20 Os quatro Estados-Membros são a Bulgária, a Grécia, a Hungria e Portugal. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0917&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1151
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66 O Tribunal observa que a maioria dos Estados-Membros que necessitam de mais 
tempo para executar a ação 2 (eIDAS), a ação 10 (interconexão dos registos de 
insolvências) e a ação 11 (utilização de soluções digitais ao longo do ciclo de vida das 
empresas) obtiveram uma pontuação na análise comparativa da administração pública 
em linha inferior à média da UE, tanto em 2017 como em 2020 (ver figura 1). 

67 Como já foi referido (ver quadro 1 e ponto 62), os Estados-Membros podiam 
beneficiar de financiamento para ligar os seus sistemas às plataformas desenvolvidas 
pela Comissão. Os Estados-Membros utilizaram o financiamento do MIE em especial 
para: 

o ação 2 (eIDAS), 25,35 milhões de euros para 26 Estados-Membros; 

o ação 9 (interconexão dos registos de empresas), 2,44 milhões de euros para 10 
Estados-Membros; 

o ação 10 (interconexão dos registos de insolvências), 1,16 milhões de euros para 
sete Estados-Membros. 

Com base na sua auditoria a uma amostra de projetos financiados pela UE (ver 
ponto 19), o Tribunal constatou que a disponibilidade de financiamento da União foi 
vista como uma oportunidade por alguns Estados-Membros e incentivou a sua 
implantação de serviços de administração pública em linha. Os projetos do MIE 
também ajudaram a detetar certas desvantagens nas soluções existentes (ver caixa 8). 

68 Dos 24 projetos e ações auditados (ou seja, os que estavam concluídos à data da 
auditoria do Tribunal), 23 cumpriram os objetivos declarados. Em especial, garantiram 
a interoperabilidade das soluções desenvolvidas e reutilizaram os atuais módulos do 
MIE (ou seja, infraestruturas básicas de serviços digitais, que funcionam como vetores 
cruciais para reutilização em serviços digitais mais complexos) ou infraestruturas de 
serviços digitais (ou seja, soluções que apoiam a execução de projetos à escala da UE, 
prestando serviços transeuropeus interoperáveis de interesse comum). 

69 Os Estados-Membros entrevistados pelo Tribunal apreciaram o contínuo apoio 
técnico prestado pela Comissão quando utilizaram as infraestruturas de serviços 
digitais financiadas pelo MIE ou precisaram de integrar sistemas de outros Estados-
Membros que aplicaram essas infraestruturas de serviços digitais, especialmente no 
âmbito dos serviços eIDAS. Na sua opinião, as ações da Comissão permitiram 
desenvolver interligações sustentáveis entre os sistemas dos vários Estados-Membros. 



 39 

 

A Comissão promoveu o intercâmbio de boas práticas, mas não 
conseguiu promover novos serviços públicos digitais 

70 As mais recentes declarações ministeriais (ver ponto 02) reconheceram a 
importância de promover o intercâmbio de boas práticas e de criar ligações entre as 
autoridades competentes e os serviços públicos digitais disponíveis. O Parlamento 
Europeu sublinhou também21 a importância de promover boas práticas. 

71 Assim, o Tribunal avaliou se a Comissão: 

o fomentou devidamente a colaboração e o intercâmbio de boas práticas; 

o promoveu de forma adequada os novos serviços públicos digitais disponíveis. 

A Comissão criou muitas oportunidades de colaboração e intercâmbio de 
boas práticas 

72 O Tribunal avaliou os instrumentos utilizados pela Comissão para promover o 
intercâmbio de boas práticas. Constatou que a Comissão não só criou grupos em que 
as partes interessadas podiam reunir-se, como também financiou projetos específicos 
nesta matéria. 

73 Estes grupos incluíram: 

o o Comité Diretor do Plano de Ação (ver ponto 11), que reuniu duas ou três vezes 
por ano e no âmbito do qual os Estados-Membros apresentaram os seus 
progressos no desenvolvimento de soluções de administração pública em linha ou 
exemplos de boas práticas e desafios relacionados com o desenvolvimento de 
soluções específicas. Uma vez que o plano de ação terminou, o Comité Diretor 
cessou as suas atividades em 2021; 

o grupos de peritos para temas ou soluções específicos, tais como um grupo de 
peritos eIDAS (ação 2), um grupo de coordenação para o Portal Digital Único 
(ação 7), um grupo de peritos em direito das sociedades (ações 9 e 11) e um 
grupo de peritos sobre a interoperabilidade dos serviços públicos europeus. Estes 
grupos continuam a funcionar. 

                                                      
21 Relatório sobre o plano de ação europeu (2016-2020) para a administração pública em 

linha, Parlamento Europeu, maio de 2017, A8-0178/2017. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0178_PT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0178_PT.pdf
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74 Os projetos em causa foram financiados principalmente no âmbito do: 

o programa ISA2, em que a cooperação e o intercâmbio das boas práticas eram, 
efetivamente, elementos centrais da política de interoperabilidade da Comissão e 
das ações de apoio (ver artigos 3.º e 8.º da Decisão (UE) 2015/2240). Um exemplo 
de uma iniciativa bastante abrangente é a plataforma Joinup apresentada na 
caixa 9 (financiada ao abrigo de duas ações ISA2 incluídas na amostra auditada, no 
montante de 6 milhões de euros). Após o termo do programa ISA2, a Comissão 
disponibilizou financiamento adicional para esta plataforma no âmbito do 
Programa Europa Digital, pelo menos para 2021 e 2022; 

o programa Horizonte 2020, que deu origem principalmente a iniciativas ocasionais 
dirigidas a questões específicas. Um exemplo é o projeto SCOOP4C, que criou 
uma comunidade de partes interessadas para partilha de experiências e boas 
práticas no que se refere à aplicação do princípio da declaração única (com 
financiamento do Horizonte 2020 no montante de 1 milhão de euros). Contudo, 
não existem provas de que as atividades da comunidade tenham prosseguido 
após o fim do financiamento do projeto, apesar de a questão continuar a ser 
relevante. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32015D2240
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Caixa 9 

Plataforma Joinup – Plataforma de intercâmbio e cooperação 
específica da UE em matéria de interoperabilidade 

A Comissão criou a plataforma Joinup [em inglês] em 2011 com o objetivo de 
proporcionar um local comum que permitisse a partilha e a reutilização de 
soluções e boas práticas informáticas pelas administrações públicas, pelas 
empresas e pelos cidadãos, bem como de facilitar a comunicação e a 
colaboração em projetos informáticos em toda a Europa. A plataforma Joinup 
centra-se na administração pública em linha, na interoperabilidade semântica e 
no software de código aberto. As suas principais características são as seguintes: 

o funciona como um catálogo, onde os utilizadores podem encontrar e 
descarregar facilmente soluções já desenvolvidas. Acolhe mais de 2 800 
soluções de interoperabilidade, ou seja, ferramentas de software prontas a 
utilizar ou serviços reutilizáveis, incluindo a identificação eletrónica do MIE, a 
assinatura eletrónica, a saúde em linha e a contratação pública eletrónica; 

o alberga comunidades de práticas, como a arquitetura de referência da 
interoperabilidade europeia, a partilha e reutilização de soluções 
informáticas, a comunidade no âmbito do Observatório dos Quadros 
Nacionais de Interoperabilidade, o Observatório e repositório de código-
fonte aberto e os serviços públicos inovadores; 

o é também o ponto de acesso à Interoperability Academy, uma ação destinada 
a divulgar conhecimentos e a promover intercâmbios entre profissionais da 
administração pública digital e investigadores. Esta ação acolhe diferentes 
tipos de cursos e recursos de aprendizagem que vão de eventos ao vivo (por 
exemplo, workshops, seminários em linha, aulas e formações sazonais) a 
cursos a um ritmo individual (por exemplo, totalmente animados ou 
parcialmente animados com a reutilização de materiais existentes). 

Em 2021, a plataforma tinha cerca de 18 000 utilizadores registados. Foi visitada 
quase meio milhão de vezes, com mais de um milhão de visualizações de páginas. 

Fonte: TCE. 

75 Com base na análise do Tribunal a quatro ações ISA2 (ver anexo III), nas atas das 
reuniões do Comité Diretor e dos grupos de peritos e em entrevistas com o pessoal 
dos Estados-Membros, o Tribunal conclui que a Comissão prestou um apoio adequado 
à colaboração e ao intercâmbio de boas práticas e que as partes interessadas 
mantiveram intercâmbios sobre questões que lhes interessavam. 

https://joinup.ec.europa.eu/collection/joinup
https://joinup.ec.europa.eu/collection/european-interoperability-reference-architecture-eira/about?_sm_au_=iVVQkwkk7RFp3DZHVkFHNKt0jRsMJ
https://joinup.ec.europa.eu/collection/european-interoperability-reference-architecture-eira/about?_sm_au_=iVVQkwkk7RFp3DZHVkFHNKt0jRsMJ
https://joinup.ec.europa.eu/collection/digital-skills-public-sector/solution/interoperability-academy/national-interoperability-framework-observatory-nifo-201621
https://joinup.ec.europa.eu/collection/digital-skills-public-sector/solution/interoperability-academy/national-interoperability-framework-observatory-nifo-201621
https://joinup.ec.europa.eu/collection/open-source-observatory-osor/about
https://joinup.ec.europa.eu/collection/open-source-observatory-osor/about
https://joinup.ec.europa.eu/collection/innovative-public-services/event/innovative-public-services-observatory-knowledge-exchange
https://joinup.ec.europa.eu/collection/digital-skills-public-sector/solution/interoperable-europe-academy
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76 O Tribunal constatou também que a Comissão teve devidamente em conta a 
necessidade de continuar a promover a cooperação e as boas práticas na elaboração 
dos programas para o período de 2021-2027: 

o o programa de trabalho relativo à execução do Programa Europa Digital para 
2021 e 2022 inclui ações de coordenação e apoio com o objetivo principal de 
promover a cooperação e/ou prestar apoio às políticas da UE; 

o a proposta de "Guião para a Década Digital" prevê um mecanismo de cooperação 
anual entre os Estados-Membros e a Comissão (ver ponto 31). 

A Comissão não promoveu os serviços públicos digitais de forma 
abrangente e coordenada 

77 O Tribunal avaliou as atividades promocionais da Comissão relativas aos serviços 
públicos digitais e constatou que careciam de uma estratégia global. Na prática, a 
promoção foi geral ou estava ligada a ações ou programas de financiamento 
específicos, quando exigido pela base jurídica. 

78 Em termos da sua promoção global da política e/ou das soluções de 
administração pública em linha, a Comissão agiu através: 

o do boletim informativo sobre a administração pública em linha, que é enviado 
uma vez por mês aos assinantes e fornece as últimas notícias sobre os serviços 
públicos digitais transfronteiriços da UE, a nuvem dos serviços públicos e a 
inovação no setor público; 

o do grupo eGovernment4EU, na plataforma Futurium. Acessível ao público em 
geral, fornecia informações sobre o Plano de ação europeu (2016-2020) para a 
administração pública em linha e a futura política de administração digital. Uma 
vez que o plano de ação chegou ao seu termo, o grupo na plataforma já não é 
atualizado; 

o das redes sociais (Facebook, LinkedIn e Twitter). 

https://ec.europa.eu/newsroom/repository/document/2021-46/C_2021_7914_1_EN_annexe_acte_autonome_cp_part1_v3_x3qnsqH6g4B4JabSGBy9UatCRc8_81099.pdf?_sm_au_=iVVwNv0vn6P62nkVVkFHNKt0jRsMJ
https://futurium.ec.europa.eu/en/egovernment4eu
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79 No respeitante a estratégias de comunicação exigidas pela base jurídica 
pertinente, no âmbito da ação 7, a Comissão lançou a sua campanha de promoção em 
dezembro de 2020, quando o Portal Digital Único entrou em funcionamento (ver 
ponto 58). O Tribunal considera que a campanha foi abrangente e que o facto de a 
Comissão ter debatido mensalmente a campanha e os respetivos eventos nacionais 
com os coordenadores nacionais por videoconferências (denominadas 
"Communication cafés") constitui uma boa prática. A figura 5 apresenta os dados 
sobre o número de visitas ao portal Your Europe. 

Figura 5 – Número de visitas ao portal Your Europe (em milhões) 

 
Fonte: TCE, com base em dados da Comissão Europeia (DG GROW). 

80 Similarmente, a decisão que cria o programa ISA2 exigia a promoção da execução 
da Estratégia Europeia de Interoperabilidade, do Quadro Europeu de 
Interoperabilidade e da arquitetura de referência da interoperabilidade europeia, bem 
como das especificações e normas pertinentes. O Tribunal considera a campanha de 
promoção proativa e abrangente. Para além da criação e do funcionamento da 
plataforma Joinup (ver ponto 74 e caixa 9), o Programa ISA2 financiou uma ação (no 
montante de 3,62 milhões de euros) que promoveu a colaboração e facilitou a 
interação entre as partes interessadas do programa. 
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81 Por último, o MIE exigia igualmente a execução de uma estratégia de 
comunicação. O Tribunal constatou que: 

o esta estratégia foi desenvolvida para promover as soluções do MIE que eram de 
interesse sobretudo para os criadores de soluções. O pessoal entrevistado nos 
Estados-Membros revelou uma opinião positiva em relação a estas soluções e 
confirmou que as reutilizou, em especial para os serviços transfronteiriços. A 
reutilização das infraestruturas de serviços digitais visa assegurar um 
desenvolvimento mais rápido, mais fácil e mais eficaz em termos de custos dos 
serviços digitais utilizando as tecnologias existentes, em vez de cada organização 
desenvolver estes serviços de forma independente. De acordo com o painel de 
acompanhamento da reutilização do MIE, até ao final de 2021 foram utilizados 
módulos em 353 projetos, na sua maioria em toda a UE; 

o até à data, a Comissão não organizou campanhas de sensibilização ou de 
promoção específicas para sensibilizar os potenciais utilizadores para a existência 
do Sistema de Interconexão dos Registos das Empresas (em funcionamento desde 
2017) ou do Sistema de Interligação dos Registos de Insolvência (em 
funcionamento desde 2021), ambos desenvolvidos no âmbito do MIE. A Comissão 
informou o Tribunal de que tenciona realizar esta campanha: i) para o Sistema de 
Interconexão dos Registos das Empresas, quando a ferramenta de processamento 
de pagamentos estiver disponível (ver caixa 7); ii) para o Sistema de Interligação 
dos Registos de Insolvência, quando todos os Estados-Membros estiverem ligados 
ao sistema (até à data, 17 estão ligados) (ver ponto 64). No final de 2021, a 
Comissão lançou uma campanha de comunicação em linha relativa ao Portal 
Europeu da Justiça, mas apenas com uma referência muito limitada ao Sistema de 
Interconexão dos Registos das Empresas. 

82 Embora a sensibilização dos utilizadores seja fundamental para assegurar a 
adoção dos serviços de administração pública em linha, o Tribunal constatou que a 
Comissão não avaliou até que ponto as empresas estavam sensibilizadas nem analisou 
as necessidades neste domínio. Os representantes das associações empresariais 
europeias entrevistados afirmaram que as empresas têm conhecimento dos serviços 
de administração pública em linha que a lei as obriga a utilizar, mas estão muito menos 
cientes de quaisquer outros serviços deste tipo. 

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Reuse
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Reuse
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83 O Tribunal constatou, no entanto, que em relação a um aspeto, o domínio eIDAS, 
a Comissão encomendou um estudo para analisar o mercado de identificação 
eletrónica, autenticação e serviços de confiança e para desenvolver e gerir um 
programa-piloto para sensibilizar as PME para estas soluções: 

o o estudo publicado em 2019 revelou um nível geralmente baixo de sensibilização 
para as soluções eIDAS entre as PME, o que foi considerado um obstáculo 
fundamental; 

o o programa-piloto foi executado em finais de 2018 e incluiu um programa de 
aprendizagem e aquisição de conhecimentos, um conjunto de ferramentas eIDAS 
para as PME e uma estratégia para o promover. Estes dois produtos ainda estão 
disponíveis em linha. Além disso, o observatório eIDAS (uma plataforma 
colaborativa em linha lançada pela Comissão) cria uma comunidade virtual de 
partes interessadas que visa promover um entendimento comum das questões 
relacionadas com a execução e adoção do Regulamento eIDAS. 

84 Embora o estudo tenha recomendado que o conjunto de ferramentas continue a 
ser desenvolvido para ter em conta as necessidades mais específicas dos utilizadores e 
que seja criada uma estrutura duradoura de governação das partes interessadas, 
incluindo os Estados-Membros e os representantes regionais, as associações de PME e 
os prestadores de serviços, a Comissão não tomou quaisquer medidas a este respeito e 
não apresentou qualquer justificação para o facto de a recomendação do estudo não 
ter sido executada. 

85 O Tribunal avaliou igualmente se a Comissão dispunha de uma visão global das 
atividades de promoção realizadas pelos Estados-Membros e se procurou: i) coordenar 
estas atividades, quando existentes; ii) divulgar boas práticas nesta matéria. O Tribunal 
constatou que a Comissão não tem uma visão global das ações dos Estados-Membros 
para promover soluções de administração em linha ao nível europeu ou nacional. Por 
conseguinte, a Comissão não assinalou boas práticas nem esteve em condições de 
coordenar as atividades existentes. 

http://publications.europa.eu/resource/cellar/712f9ce2-5042-11e9-a8ed-01aa75ed71a1.0001.01/DOC_1
https://digital-strategy.ec.europa.eu/pt/node/2445
https://digital-strategy.ec.europa.eu/pt/node/2445
https://futurium.ec.europa.eu/pt/eidas-observatory
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Conclusões e recomendações 
86 Globalmente, o Tribunal conclui que as ações da Comissão foram apenas 
parcialmente eficazes a promover a aplicação e a adoção de soluções de administração 
pública em linha pelos Estados-Membros. Embora a Comissão tenha concluído as 
ações previstas no Plano de ação europeu (2016-2020) para a administração pública 
em linha abrangido pela auditoria do Tribunal, nem todos os serviços públicos digitais 
recentemente desenvolvidos estão disponíveis em toda a UE devido ao atraso da 
execução das ações nos Estados-Membros. Além disso, a Comissão não promoveu 
exaustivamente estes serviços junto das empresas e dos utilizadores em geral. 

87 Embora o Plano de ação europeu (2016-2020) para a administração pública em 
linha tenha respondido às necessidades assinaladas em consultas e avaliações, apenas 
incluiu ações a executar pela própria Comissão, tornando assim difícil cumprir a visão 
delineada. O plano de ação não incluía quaisquer obrigações para os Estados-
Membros, apesar de o relatório de avaliação do plano de ação anterior ter apontado a 
natureza voluntária das atividades dos Estados-Membros como uma das principais 
lacunas. No entanto, esta situação foi atenuada pelo facto de, para a maioria das 
ações, estas obrigações estarem incluídas nos atos jurídicos pertinentes que já 
existiam antes do plano de ação ou que foram adotados em resultado deste. Contudo, 
em alguns casos, a execução das ações prorrogou-se para além de 2020 e, assim, da 
data de termo do plano de ação (ver pontos 23 a 27). 

88 O Tribunal observou que a proposta da Comissão de 2021 que estabelece o 
programa "Guião para a Década Digital" introduziu um quadro de cooperação que lhe 
permite acompanhar anualmente os progressos dos Estados-Membros na 
concretização das metas digitais fixadas ao nível da UE. No entanto, uma das três 
metas é definida de forma vaga, com o risco de poder ser interpretada de forma 
diferente pelos Estados-Membros, o que, por sua vez, pode pôr em causa a sua 
realização. De acordo com a proposta de 2021 que estabelece o "Guião para a Década 
Digital", a Comissão deve definir indicadores-chave de desempenho para cada meta 
digital em atos de execução (ver pontos 28 a 31 e 46 a 48). 

89 O acompanhamento da execução do plano de ação foi fragmentado, uma vez que 
a Comissão não estabeleceu um quadro de acompanhamento (incluindo indicadores) 
para o plano de ação no seu conjunto. Porém, este quadro estava em vigor para várias 
ações individuais (quatro das seis abrangidas pela auditoria do Tribunal). Os 
indicadores de administração em linha existentes (a análise comparativa da 
administração pública em linha e o Índice de Digitalidade da Economia e da Sociedade) 
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publicados anualmente pela Comissão não estavam diretamente relacionados com 
nenhuma das ações executadas ao abrigo do plano de ação, pelo que não eram 
adequados para medir o seu impacto global (ver pontos 32 a 45). 

90 A Comissão concluiu as seis ações destinadas às empresas e, por conseguinte, 
abrangidas pela auditoria do Tribunal. Apoiou igualmente a execução de soluções de 
administração pública em linha pelos Estados-Membros através de projetos 
financiados pela UE e da prestação de apoio técnico, o que foi apreciado pelo pessoal 
dos Estados-Membros entrevistado pelo Tribunal (ver pontos 49 a 69). 

91 Não obstante estes esforços, três das seis ações foram apenas parcialmente 
executadas em toda a UE. Em dois casos (a interconexão dos registos de insolvências e 
a utilização de soluções digitais ao longo do ciclo de vida das empresas), tal deveu-se a 
atrasos em vários Estados-Membros (para alguns deles, a Comissão não dispõe de 
informações sobre os progressos realizados). Num caso (identificação eletrónica, 
autenticação e serviços de confiança, eIDAS), a regulamentação pertinente deixou aos 
Estados-Membros a opção de agirem. Por conseguinte, as ações da Comissão entre 
2016 e 2020 ainda não resultaram em mudanças substanciais para as empresas e os 
cidadãos em toda a UE. Outra ação (Sistema de Interconexão dos Registos das 
Empresas) foi executada com atrasos em alguns Estados-Membros, mas a solução está 
disponível em todos os Estados-Membros desde março de 2022 (ver pontos 60 a 65). 

92 O Tribunal observa que, na proposta de 2021 que estabelece o "Guião para a 
Década Digital", a Comissão introduziu o conceito de: i) roteiros para a Década Digital a 
elaborar pelos Estados-Membros; e ii) trajetórias a definir para cada Estado-Membro 
com vista à concretização das metas digitais. Todavia, estando a proposta ainda em 
processo legislativo (à data de setembro de 2022), pode ser objeto de alterações (ver 
ponto 46). 

93 No que diz respeito ao eIDAS, em 2021, a Comissão apresentou uma proposta de 
alteração do regulamento em vigor em resposta a uma avaliação do mesmo. A 
proposta incide na maior parte das insuficiências e, mais importante ainda, exige que 
cada Estado-Membro forneça um sistema de identificação eletrónica (ver pontos 54 
a 56). 
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Recomendação 1 – Reforçar o quadro de execução para instar 
os Estados-Membros a concluírem os serviços de administração 
pública em linha 

Tendo em conta a proposta de decisão da Comissão que estabelece o programa para 
2030 "Guião para a Década Digital", a Comissão deve incentivar um maior 
desenvolvimento dos serviços de administração pública em linha e o seu 
acompanhamento, nomeadamente: 

a) definindo inequivocamente os termos utilizados nas metas digitais para que 
possam ser aplicados da mesma forma em toda a UE; 

b) analisando os roteiros nacionais para a Década Digital e tomando as medidas 
necessárias se considerar que as políticas, medidas e ações neles estabelecidas 
são insuficientes, pondo assim em risco a concretização atempada das metas 
fixadas na decisão; 

c) tomando medidas se os Estados-Membros se atrasarem na concretização das 
metas digitais em comparação com as suas trajetórias previstas. 

Prazo de execução: após a adoção da proposta de decisão relativa ao "Guião para a 
Década Digital", em conformidade com os prazos definidos na decisão 

94 A Comissão promoveu ativamente a colaboração e o intercâmbio de boas 
práticas de diversos modos (por exemplo, grupos de peritos e plataformas), o que foi 
visto de forma positiva pelo pessoal dos Estados-Membros. No seu documento de 
orientação política "Guião para a Década Digital" proposto para o período pós-2020, a 
Comissão deu a devida atenção à necessidade de prosseguir este apoio (ver pontos 70 
a 76). 

95 A Comissão não tinha uma estratégia global para promover as soluções de 
administração pública em linha disponíveis ao nível da UE junto dos principais 
utilizadores, o que levou a que as suas atividades de promoção não fossem 
abrangentes nem coordenadas. A Comissão apenas promoveu soluções quando 
exigido pelos atos jurídicos pertinentes, pelo que não as abrangeu a todas (ver 
pontos 77 a 78). 

96 Nos casos em que a Comissão realizou campanhas de comunicação, estas 
revelaram-se de qualidade. Não obstante, embora a Comissão tenha promovido 
soluções técnicas desenvolvidas pelo Mecanismo Interligar a Europa entre os criadores 
de soluções, ainda não promoveu novos serviços, como o Sistema de Interconexão dos 
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Registos das Empresas e o Sistema de Interligação dos Registos de Insolvência, entre os 
utilizadores. A Comissão também não dispõe de uma visão global das ações 
empreendidas pelos Estados-Membros para promoverem soluções nacionais ou 
europeias de administração em linha, embora os esforços coordenados possam 
produzir melhores resultados (ver pontos 79 a 81 e 85). 

97 A Comissão não avaliou a sensibilização das empresas para os serviços de 
administração pública em linha disponíveis e não analisou as necessidades neste 
domínio, embora se trate de um passo fundamental para a adoção destes serviços. A 
única exceção a esta situação foi o mercado eIDAS, relativamente ao qual a Comissão 
realizou um estudo e levou a cabo um programa-piloto de aprendizagem e aquisição 
de conhecimentos destinado a pequenas e médias empresas, que, entre outros 
resultados, proporcionou um conjunto de ferramentas para as PME. Embora o estudo 
tenha recomendado a continuação do desenvolvimento do conjunto de ferramentas, a 
Comissão não tomou medidas a este respeito (ver pontos 82 a 84). 

Recomendação 2 – Desenvolver uma estratégia abrangente 
para promover eficazmente os serviços de administração 
pública em linha 

A fim de prestar um apoio mais eficaz a uma maior adoção dos serviços de 
administração pública em linha à escala europeia, a Comissão deve desenvolver uma 
estratégia abrangente para os promover com mais eficácia, com base numa avaliação 
do nível de sensibilização dos utilizadores para os serviços deste tipo disponíveis. A 
estratégia deve ter em conta as atividades empreendidas nesta matéria pelos Estados-
Membros, com vista a facilitar os seus esforços ou evitar a duplicação das atividades. 

Prazo de execução: final de 2024 
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O presente relatório foi adotado pela Câmara IV, presidida por Mihails Kozlovs, 
Membro do Tribunal de Contas, no Luxemburgo, na sua reunião de 11 de outubro 
de 2022. 

 Pelo Tribunal de Contas 

 

 Tony Murphy 
 Presidente 

  



 51 

 

Anexos 

Anexo I – Evolução da administração pública em linha na UE 
desde 2006 

 
Fonte: TCE. 

Financiamento Legislação Iniciativas políticas

2006-
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015-
2016

2017

2018-
2020

2021

para breve

• Diretiva Serviços
2006/123/CE

• Diretiva INSPIRE (Infraestrutura de 
Informação Geográfica na Europa)
2007/2/CE

• Assinatura da Declaração Ministerial de 
Malmö sobre a administração pública 
em linha

• Adoção do Plano de ação (2006-2010) 
para a administração pública em linha

• Programa ISA (2010-2015)
• Adoção da Agenda Digital para a Europa

• Primeiro Quadro Europeu de 
Interoperabilidade

• Diretiva 2011/24/UE relativa ao 
exercício dos direitos dos doentes 
em matéria de cuidados de saúde 
transfronteiriços

• Adoção do Plano de ação (2011-2015) 
para a administração pública em linha

• Regulamento (UE) nº 1024/2012 
relativo à cooperação administrativa 
através do Sistema de Informação 
do Mercado Interno (Regulamento 
IMI)

• Mecanismo Interligar a Europa –
Telecomunicações (2014-2020)

• Diretiva 2013/37/UE que altera a 
Diretiva 2003/98/CE relativa à 
reutilização de informações do 
setor público

• Regulamento eIDAS (Regulamento 
nº 910/2014)

• Diretiva 2014/55/UE relativa à 
faturação eletrónica nos contratos 
públicos

• Horizonte 2020, Desafios Societais
(2014-2020)

• Fundos Europeus Estruturais e de 
Investimento (2014-2020)

• Diretiva SRI (segurança das redes e 
da informação) (UE) 2016/1148

• Lançamento  da Estratégia para o 
Mercado Único Digital

• Adoção do Plano de ação (2016-2020) 
para a administração pública em linha

• Programa ISA2 (2016-2020)

• Assinatura da Declaração Ministerial de 
Taline sobre a administração pública em 
linha

• Novo Quadro Europeu de 
Interoperabilidade

• Plano de Ação para a Interoperabilidade

• Programa de Apoio às Reformas Estruturais 
(2017-2020)

• Regulamento (UE) 2018/1724 
relativo à Plataforma Digital Única

• Diretiva (UE) 2019/1151 relativa à 
utilização de ferramentas e 
procedimentos digitais no domínio 
do direito das sociedades

• Diretiva Dados Abertos (UE) 
2019/1024

• Assinatura da Declaração Ministerial de 
Berlim 

• Orientações para a Digitalização até 2030

• 2021-2027: Programa Europa Digital, 
Fundos Europeus Estruturais e de 
Investimento, Mecanismo Interligar a 
Europa, Mecanismo de Recuperação e 
Resiliência, Programa Horizonte Europa, 
Instrumento de Assistência Técnica

• novo regulamento eIDAS • Programa "Guião para a Década Digital"
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Anexo II – Plano de ação para a administração pública em linha: 
lista de ações 

Prioridade 
estratégica Ação Prazo DG 

responsável 

Modernizar a 
administração 
pública com as TIC, 
através de vetores 
digitais cruciais. 

1. Apoiar a transição dos Estados-Membros 
para a plena contratação pública 
eletrónica e a utilização de registos de 
contratos. 

2019 GROW 

2. Acelerar a adoção dos serviços eIDAS, 
nomeadamente a identificação e 
assinatura eletrónicas. 

2016 CNECT 

3. Assegurar a sustentabilidade a longo prazo 
das infraestruturas de serviços digitais 
transfronteiriços. 

2018 CNECT 

4. Apresentar uma versão revista do Quadro 
Europeu de Interoperabilidade (QEI) e 
apoiar a sua adoção pelas administrações 
nacionais. 

2016-2019 DIGIT 

5. Coordenar o desenvolvimento de um 
protótipo de catálogo europeu de normas 
TIC para a adjudicação de contratos 
públicos. 

2017 GROW 

6. A Comissão utilizará os módulos comuns 
como o MIE e as infraestruturas de 
serviços digitais e seguirá o Quadro 
Europeu de Interoperabilidade. 
Introduzirá gradualmente os princípios 
"digital por definição" e "declaração 
única" na faturação e na contratação 
pública eletrónicas e avaliará a implicação 
de uma possível implementação do 
"princípio da inexistência de legado". 

2016-2019 DIGIT 

Proporcionar 
mobilidade 
transfronteiriça com 
serviços públicos 
digitais 
interoperáveis. 

7. Apresentar uma proposta de Portal Digital 
Único. 2017 GROW 

8. Transformar o Portal Europeu da Justiça 
num balcão único para efeitos de 
informação sobre questões relativas à 
justiça europeia. 

2016 JUST 

9. Criar, em cooperação com os Estados-
Membros, a interconexão obrigatória dos 
registos de empresas de todos os Estados-
Membros. 

2017 JUST 
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Prioridade 
estratégica Ação Prazo DG 

responsável 

10. Continuar a desenvolver a interconexão
eletrónica dos registos de insolvências. 2019 JUST 

11. Apresentar uma iniciativa para facilitar a
utilização de soluções digitais ao longo do
ciclo de vida das empresas.

2017 JUST 

12. Apresentar uma proposta legislativa para
alargar o Mecanismo Eletrónico Único de
registo e pagamento de IVA.

2016 TAXUD 

13. Lançar um projeto-piloto sobre o princípio
da declaração única para as empresas. 2016 CNECT 

14. Estabelecer um balcão único para efeitos
de notificação no transporte marítimo e
digitalizar documentos eletrónicos de
transporte.

2018 MOVE (com 
a DG TAXUD) 

15. Concluir a implantação do Intercâmbio
Eletrónico de Informações de Segurança
Social.

2019 EMPL 

16. Continuar a desenvolver o Portal Europeu
da Mobilidade Profissional da rede EURES. 2017 EMPL 

17. Apoiar os Estados-Membros no
desenvolvimento de serviços de saúde
transfronteiriços em linha.

2016-2018 SANTE 

Facilitar a interação 
digital entre as 
administrações e os 
cidadãos/as 
empresas para 
serviços públicos de 
elevada qualidade 

18. Avaliar a possibilidade da aplicação do
princípio de declaração única aos cidadãos
num contexto transfronteiriço.

2019 CNECT 

19. Acelerar a implantação e adoção da
infraestrutura de dados da Diretiva
INSPIRE.

2016-2020 ENV 

20. Transformar os seus sítios Web para
aumentar a integração e a participação
dos cidadãos e das empresas na
elaboração de políticas e programas da
UE.

2018 COMM 

- 
21. Plataforma informática para intercâmbio

eletrónico de dados entre autoridades 
judiciárias (nova, maio de 2017).

2019 JUST 
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Prioridade 
estratégica Ação Prazo DG 

responsável 

- 

22. Controlo oficial eletrónico dos géneros
alimentícios e produtos vegetais –
implantar um ambiente totalmente 
desmaterializado para apoiar a livre 
circulação de alimentos e produtos 
vegetais seguros (nova, maio de 2017).

2020 SANTE 

- 
23. Aplicação da legislação agroalimentar da

UE às vendas em linha e às informações ao 
consumidor (nova, maio de 2017).

2020 SANTE 

- 24. Carta do Governo Digital para os Cidadãos
(nova, maio de 2017). 2017 CNECT 

- 25. Transição Digital Urbana (nova, maio de
2017). 2018 REGIO e 

CNECT 
Fonte: TCE. 
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Anexo III – Lista dos projetos financiados pela UE auditados 

Fundo Ação/N.º do projeto Ação/Nome do projeto Contribuição da UE 
(em euros) 

Mecanismo 
Interligar a 
Europa 

2014-PL-IM-0002 

Criação e operação do 
serviço de proxy pan-
europeu a nível 
nacional na Polónia 

200 000 

Mecanismo 
Interligar a 
Europa 

2014-DK-IM-0004 
Nó e operações de 
identificação eletrónica 
dinamarqueses 

150 000 

Mecanismo 
Interligar a 
Europa 

2015-DE-IA-0065 

TREATS (TRans-
European 
AuThentication 
Services) 

560 378 

Mecanismo 
Interligar a 
Europa 

2015-DK-IA-0091 

Integração dos serviços 
eletrónicos 
dinamarqueses no 
portal nacional de 
identificação eletrónica 

909 528 

Mecanismo 
Interligar a 
Europa 

2016-IT-IA-0007 

Sistema de 
Interconexão dos 
Registos das Empresas 
(BRIS) Itália 

178 306 

Mecanismo 
Interligar a 
Europa 

2016-RO-IA-0041 

Sistema eletrónico 
romeno para a 
interligação do Serviço 
Nacional de Registo 
Comercial com o BRIS 

332 221 

Mecanismo 
Interligar a 
Europa 

2016-ES-IA-0047 

Sistema de Interligação 
dos Registos de 
Insolvência (IRI) 
Espanha 

118 266 

Mecanismo 
Interligar a 
Europa 

2016-EU-IA-0064 

eID@Cloud – 
Integração da 
identificação eletrónica 
nas plataformas 
europeias de 
computação em nuvem 
em conformidade com 
o Regulamento eIDAS 

676 723 

Mecanismo 
Interligar a 
Europa 

2016-EU-IA-0074 IRI para a Europa 711 248 
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Fundo Ação/N.º do projeto Ação/Nome do projeto Contribuição da UE 
(em euros) 

Mecanismo 
Interligar a 
Europa 

2017-SK-IA-0005 

Sistema de Interligação 
dos Registos de 
Insolvência (IRI) 
Eslováquia 

104 625 

Mecanismo 
Interligar a 
Europa 

2017-CY-IA-0023 
Sistema de Interligação 
dos Registos de 
Insolvência – Chipre 

229 998 

Mecanismo 
Interligar a 
Europa 

2017-HU-IA-0027 
Integração do registo 
comercial húngaro no 
BRIS UE 

216 489 

Mecanismo 
Interligar a 
Europa 

2017-RO-IA-0038 

Funcionamento e 
manutenção do ponto 
de acesso romeno ao 
BRIS 

37 978 

ISA2 2016.05 
Iniciativa europeia para 
a interoperabilidade da 
contratação pública 

7 682 403 

ISA2 2016.11 
Comunicação 
automática das 
empresas 

149 927 

ISA2 2016.20 
Joinup – Plataforma 
europeia de 
colaboração e catálogo 

5 473 606 

ISA2 2016.22 

Criação de 
comunidades e 
utilização eficaz de 
plataformas 
colaborativas 

502 328 

ISA2 2016.27 

CAMMS – Método 
comum de avaliação 
para normas e 
especificações 

1 208 659 

ISA2 2016.30 

Sensibilização para a 
interoperabilidade – 
Atividades de 
comunicação 

3 620 012 

ISA2 2016.31 Partilha e reutilização 3 036 585 

ISA2 2017.05 

Requisitos de 
interoperabilidade para 
a execução do Portal 
Digital Único 

220 000 
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Fundo Ação/N.º do projeto Ação/Nome do projeto Contribuição da UE 
(em euros) 

Horizonte 2020 737460 

Projeto TOOP (Once 
Only Principle Project), 
sobre o princípio da 
declaração única 

7 996 708 

Horizonte 2020 737492 

Comunidade das partes 
interessadas para o 
princípio da declaração 
única: reduzir os 
encargos 
administrativos para os 
cidadãos (SCOOP4C) 

992 480 

Horizonte 2020 870635 DE4A (Digital Europe 
for All) 7 997 861 

Fonte: TCE. 
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Anexo IV – Execução das ações incluídas no âmbito da auditoria 

Ação 
Base jurídica Responsabilidades da Comissão Responsabilidades dos Estados-

Membros Ponto da situação 

2. Acelerar a adoção dos serviços eIDAS, 
nomeadamente a identificação e a 
assinatura eletrónicas. 

Regulamento (UE) n.º 910/2014 relativo 
à identificação eletrónica e aos serviços 
de confiança para as transações 
eletrónicas no mercado interno e que 
revoga a Diretiva 1999/93/CE 

• Criar, manter e atualizar a 
plataforma de serviços essenciais, 
incluindo as especificações técnicas, 
o software e o apoio técnico para a 
ligação das plataformas (nós) eIDAS 
nacionais 

• Criar fóruns de intercâmbio 
• Encomendar os estudos pertinentes 
• Organizar seminários 
• Realizar atividades de imposição do 

cumprimento da legislação com base 
nas queixas recebidas 

• Desenvolver um sistema eIDAS 
• Desenvolver a plataforma nacional 

eIDAS (nó) utilizando 
financiamento ao abrigo de 
projetos de serviços genéricos do 
MIE 

• Notificar o(s) sistema(s) 

• 18 Estados-Membros tinham notificado (14) ou 
pré-notificado (4) um sistema de identificação 
eletrónica. Ou seja, nove Estados-Membros 
ainda não participam. 

• O financiamento do MIE para a identificação 
eletrónica e a assinatura eletrónica ascendeu a 
20,39 milhões de euros para plataformas de 
serviços essenciais e a 25,35 milhões de euros 
para 72 projetos de serviços genéricos em 26 
países. 

• Tendo em conta as lacunas do Regulamento 
eIDAS, a Comissão apresentou, em junho de 
2021, uma proposta de novo regulamento que 
estabelece um quadro para uma Identidade 
Digital Europeia. 

7. Apresentar uma proposta de Portal 
Digital Único (ou seja, um ponto de 
acesso único a informações, 
procedimentos e serviços de assistência 
em linha). 

Regulamento (UE) 2018/1724 relativo à 
criação de uma plataforma digital única 
para a prestação de acesso a 
informações, a procedimentos e a 
serviços de assistência e de resolução de 
problemas, e que altera o Regulamento 
(UE) n.º 1024/2012 

• Apresentar uma proposta de ato 
jurídico. 

• Executar o Regulamento relativo à 
plataforma digital única: 
desenvolvimento, disponibilidade, 
acompanhamento, atualização, 
manutenção, segurança e 
alojamento do portal Your Europe 
(interface comum do utilizador), 
incluindo o motor de pesquisa, o 
repositório de hiperligações, a 
ferramenta comum de pesquisa de 
serviços de assistência e as 
ferramentas de retorno de 
informação dos utilizadores 

• Digitalizar 21 procedimentos a 
oferecer em linha ao abrigo do 
regulamento que cria uma 
plataforma digital única 

• Desenvolver, disponibilizar, 
acompanhar, atualizar, manter e 
proteger as aplicações TIC 
relacionadas com os sítios Web e 
as páginas Web nacionais que 
gerem e que estão ligadas à 
interface comum do utilizador 
(Your Europe) 

• Os primeiros serviços foram lançados em 12 
de dezembro de 2020 e estão disponíveis a 
partir do ponto de acesso único no portal Your 
Europe. 

• Até ao final de 2023, o portal Your Europe 
oferecerá acesso a 21 procedimentos em linha 
em todos os países da UE, totalmente 
digitalizados e sem necessidade de recorrer ao 
papel. 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/pt/node/97
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910
https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/single-digital-gateway_pt
https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/single-digital-gateway_pt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0001.01.POR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0001.01.POR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0001.01.POR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0001.01.POR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0001.01.POR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0001.01.POR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0001.01.POR
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Ação 
Base jurídica Responsabilidades da Comissão Responsabilidades dos Estados-

Membros Ponto da situação 

9. Criar, em cooperação com os Estados-
Membros, a interconexão obrigatória 
dos registos de empresas de todos os 
Estados-Membros. 

Diretiva 2012/17/UE, revogada pela 
Diretiva (UE) 2017/1132 
Regulamento de Execução (UE) 
2015/884 

Diretiva (UE) 2019/1151, que altera a 
Diretiva (UE) 2017/1132 

Regulamento de Execução (UE) 
2020/2244, que revoga o Regulamento 
de Execução (UE) 2015/884 

Regulamento de Execução (UE) 
2021/1042, que revoga o Regulamento 
de Execução (UE) 2020/2244 

• Criar, manter e atualizar a 
plataforma e a interface de serviços 
essenciais (Portal Europeu da 
Justiça), incluindo as especificações 
técnicas, o software e o apoio 
técnico para a ligação dos registos 
nacionais 

• Digitalizar os registos nacionais 
• Ligar os registos nacionais 

utilizando financiamento ao abrigo 
de projetos de serviços genéricos 
do MIE 

• Mais de quatro anos desde a implantação do 
Sistema de Interconexão dos Registos das 
Empresas, a Comissão ainda não executou a 
ferramenta de processamento de pagamentos 
deste sistema. 

• O financiamento do MIE ascendeu a 8 milhões 
de euros para a plataforma de serviços 
essenciais e a 2,44 milhões de euros para 16 
projetos de serviços genéricos em 10 países. 

10. Continuar a desenvolver a 
interconexão eletrónica dos registos de 
insolvências. 

Regulamento (UE) 2015/848 

Regulamento de Execução (UE) 
2019/917 

• Criar, manter e atualizar a 
plataforma e a interface de serviços 
essenciais (Portal Europeu da 
Justiça), incluindo as especificações 
técnicas, o software e o apoio 
técnico para a ligação dos registos 
nacionais 

• Digitalizar os registos nacionais 
• Ligar os registos nacionais 

utilizando financiamento ao abrigo 
de projetos de serviços genéricos 
do MIE 

• Apenas estão ligados 17 dos 26 Estados-
Membros (ou seja, 27 menos um que não 
participa). Cinco outros encontram-se em 
processo de desenvolvimento e de testes. Ou 
seja, quatro Estados-Membros ainda não 
participam. 

• O financiamento do MIE ascendeu a 
1,16 milhões de euros para quatro projetos de 
serviços genéricos em 7 países.  

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Business+Registers+Interconnection+System
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX%3A32012L0017
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32017L1132
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0884
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0884
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1151
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1151
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32020R2244
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32020R2244
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32020R2244
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1042
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1042
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1042
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/European+e-Justice+Portal
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/European+e-Justice+Portal
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0848
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32019R0917
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32019R0917
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Ação 
Base jurídica Responsabilidades da Comissão Responsabilidades dos Estados-

Membros Ponto da situação 

11. Apresentar uma iniciativa para 
facilitar a utilização de soluções digitais 
ao longo do ciclo de vida das empresas. 

Diretiva (UE) 2019/1151, que altera a 
Diretiva (UE) 2017/1132 

• Apresentar uma proposta de ato 
jurídico.  • Executar a Diretiva (UE) 2019/1151 

• Os Estados-Membros tinham de transpor a 
Diretiva (UE) 2019/1151 até agosto de 2021, a 
menos que comunicassem que aplicavam a 
possibilidade de prorrogação por um ano. 
Dezassete Estados-Membros comunicaram 
que utilizavam a prorrogação. 

13. Lançar um projeto-piloto sobre o 
princípio da declaração única para as 
empresas. 

• Lançar um projeto-piloto  

• O consórcio do projeto TOOP, 
integrando 51 organizações, era 
composto por 19 administrações 
nacionais (ou organismos por elas 
autorizados) de 17 Estados-
Membros diferentes e dois países 
associados.  

• Criou uma arquitetura de soluções que liga 40 
sistemas de informação. 

• O diagrama da arquitetura desenvolvido no 
âmbito do projeto passou a fazer parte do 
regulamento que cria uma plataforma digital 
única e os resultados técnicos foram 
transferidos para o MIE. 

• Livro The Once-Only Principle, publicado em 
2021 
(https://www.springer.com/gp/book/9783030
798505). 

• Financiamento do Horizonte 2020 de 98,52 % 
do orçamento global do projeto, no valor de 
8,12 milhões de euros. 

Fonte: TCE. 
 

https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1151
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32017L1132
https://www.springer.com/gp/book/9783030798505
https://www.springer.com/gp/book/9783030798505
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Siglas e acrónimos 
DG CNECT: Direção-Geral das Redes de Comunicação, Conteúdos e Tecnologias 

DG DIGIT: Direção-Geral da Informática 

DG GROW: Direção-Geral do Mercado Interno, da Indústria, do Empreendedorismo e 
das PME 

DG: Direção-Geral 

eIDAS: identificação eletrónica, autenticação e serviços de confiança 

IDES: Índice de Digitalidade da Economia e da Sociedade 

ISA2: soluções de interoperabilidade para as administrações públicas, as empresas e os 
cidadãos europeus 

MIE: Mecanismo Interligar a Europa 

PME: pequenas e médias empresas 

TIC: Tecnologias da informação e comunicação 
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Glossário 
Acontecimentos da vida (análise comparativa da administração pública em linha): 
pacotes de serviços públicos que são normalmente prestados por várias agências 
governamentais em torno de um tema comum do ponto de vista do cidadão ou 
empresário em causa. A análise comparativa da administração pública em linha 
abrange oito acontecimentos da vida (domínios da administração pública). 

Análise comparativa da administração pública em linha: indicador que compara a 
forma como as administrações públicas de 36 países europeus prestam serviços 
públicos digitais. 

Assinatura eletrónica: serviço eIDAS que apoia as administrações públicas e as 
empresas na utilização de assinaturas eletrónicas. 

Carteira de identidade digital: aplicação para o armazenamento digital de dados e 
documentos pessoais. 

(Computação em) nuvem: tratamento e armazenamento de dados à distância, através 
da Internet. 

Diagrama da arquitetura: no contexto das tecnologias da informação, trata-se de um 
diagrama genérico utilizado para visualizar a arquitetura de alto nível dos sistemas de 
uma empresa a um nível conceptual, lógico ou físico. Mostra as principais 
componentes e as inter-relações entre elas. 

eIDAS: identificação eletrónica e serviços de confiança para as transações eletrónicas 
no mercado interno. 

Identificação eletrónica: serviço eIDAS que visa facilitar o reconhecimento mútuo dos 
sistemas nacionais de identificação eletrónica entre Estados-Membros. 

Índice de Digitalidade da Economia e da Sociedade (IDES): ferramenta para 
acompanhar o desempenho digital global da UE e os progressos dos Estados-Membros 
no sentido da competitividade digital. 

Infraestruturas de serviços digitais (ISD): quadro de apoio a projetos à escala da UE 
para a criação de serviços digitais interoperáveis, que consiste em plataformas de 
serviços essenciais e serviços genéricos. 

Inteligência artificial: simulação da inteligência humana por computadores, utilizando 
capacidades como a aprendizagem e a resolução de problemas. 
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Interoperabilidade: capacidade de um sistema comunicar e trabalhar com outros 
sistemas, nomeadamente através do intercâmbio de dados. 

ISA²: programa da UE que apoiou o desenvolvimento de serviços públicos 
interoperáveis transfronteiriços e intersetoriais. 

Mecanismo Interligar a Europa: instrumento da UE que concede apoio financeiro à 
criação de infraestruturas sustentáveis e interligadas nos setores da energia, dos 
transportes e das tecnologias da informação e da comunicação. 

Megadados: grandes quantidades de dados não estruturados provenientes de diversas 
fontes, bem como o seu tratamento, recolha, armazenamento e análise para revelar 
padrões, tendências e associações significativos. 

Mercado único digital: espaço sem fronteiras internas para os serviços digitais 

Plano informático: instrumento de planeamento ou documento criado por uma 
organização de tecnologias da informação para orientar as suas prioridades, projetos, 
orçamentos, pessoal e outras iniciativas relacionadas com a estratégia informática. Um 
plano informático descreve os objetivos futuros da organização e documenta as 
medidas específicas necessárias para os alcançar. 

Plataformas de serviços essenciais: pontos centrais que permitem a conectividade 
transeuropeia. Esta parte de uma infraestrutura de serviços digitais é gerida, 
executada e operada pela Comissão. 

Portal Digital Único (plataforma digital única): ponto único de acesso à informação, 
aos procedimentos e aos serviços de assistência em linha. 

Portal Europeu da Justiça: sítio Web da UE com informações sobre o apoio judiciário, 
as bases de dados jurídicas, os registos de insolvência e de propriedade e os sistemas 
jurídicos dos Estados-Membros. 

Princípio da declaração única: princípio segundo o qual os cidadãos e as empresas 
devem fornecer informações a uma administração pública da UE apenas uma vez e as 
administrações devem partilhar essas informações entre si. 

Quadro Europeu de Interoperabilidade: documento de orientação que estabelece 
uma abordagem comum para interligar a prestação de serviços públicos digitais em 
toda a UE. 

Serviços de confiança: fornecimento e preservação de certificados digitais utilizados 
para criar e validar assinaturas eletrónicas e autenticar signatários, ou para autenticar 
sítios Web. 
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Serviços genéricos: serviços de interconexão/conversão (gateway) que ligam um ou 
mais elementos das infraestruturas nacionais à(s) plataforma(s) de serviços essenciais. 

Software de código aberto: software cujo código-fonte pode ser livremente utilizado, 
modificado e partilhado por qualquer pessoa. 

Vetores cruciais (análise comparativa da administração pública em linha): 
ferramentas digitais como a identificação eletrónica, os documentos eletrónicos ou o 
correio digital que apoiem a identificação e comunicação seguras entre um utilizador e 
um serviço público. 
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Respostas da Comissão 
 

 

https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=62438 

 

 

Cronologia 
 

 

https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=62438 

  

https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=62438
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=62438


 66 

 

DIREITOS DE AUTOR 

© União Europeia, 2022 

A política de reutilização do Tribunal de Contas Europeu (TCE) encontra-se estabelecida na 
Decisão nº 6-2019 do Tribunal de Contas Europeu relativa à política de dados abertos e à 
reutilização de documentos. 

Salvo indicação em contrário (por exemplo, em declarações de direitos de autor individuais), o 
conteúdo do TCE que é propriedade da UE está coberto pela licença Creative Commons 
Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Por conseguinte, regra geral, é autorizada a 
reutilização desde que sejam indicados os créditos adequados e as eventuais alterações. Esta 
reutilização do conteúdo do TCE não pode distorcer o significado ou a mensagem originais. O 
TCE não é responsável por quaisquer consequências da reutilização. 

É necessário obter uma autorização adicional se um conteúdo específico representar pessoas 
singulares identificáveis, por exemplo, imagens do pessoal do TCE, ou incluir obras de 
terceiros. 

Se for obtida uma autorização, esta anula e substitui a autorização geral acima referida e deve 
indicar claramente quaisquer restrições aplicáveis à sua utilização. 

Para utilizar ou reproduzir conteúdos que não sejam propriedade da UE, pode ser necessário 
pedir autorização diretamente aos titulares dos direitos de autor. 

- Ícones das figuras 3 e 4: concebidos com recursos de Flaticon.com. © Freepik Company 
S.L. Todos os direitos reservados. 

O software ou os documentos abrangidos por direitos de propriedade industrial, 
nomeadamente patentes, marcas, desenhos e modelos registados, logótipos e nomes, estão 
excluídos da política de reutilização do TCE. 

O conjunto de sítios Web institucionais da União Europeia, no domínio europa.eu, disponibiliza 
ligações a sítios de terceiros. Uma vez que o TCE não controla esses sítios, recomenda que se 
consultem as respetivas políticas em matéria de proteção da privacidade e direitos de autor. 

Utilização dos logótipos do portal Your Europe e do Portal Europeu da Justiça 

Os logótipos do portal Your Europe e do Portal Europeu da Justiça não podem ser utilizados 
sem autorização da Comissão Europeia. 

Utilização do logótipo do TCE 

O logótipo do TCE não pode ser utilizado sem o seu consentimento prévio. 
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https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/Transparency-portal-home.aspx
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://www.flaticon.com/
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Equipa de auditoria 
Os relatórios especiais do TCE apresentam os resultados das suas auditorias às 
políticas e programas da UE ou a temas relacionados com a gestão de domínios 
orçamentais específicos. O TCE seleciona e concebe estas tarefas de auditoria de 
forma a obter o máximo impacto, tendo em consideração os riscos relativos ao 
desempenho ou à conformidade, o nível de receita ou de despesa envolvido, a 
evolução futura e o interesse político e público. 

A presente auditoria de resultados foi realizada pela Câmara de Auditoria IV – 
Regulamentação dos mercados e economia competitiva, presidida pelo Membro do 
TCE Ivana Maletić. A auditoria foi efetuada sob a responsabilidade do Membro do TCE 
Mihails Kozlovs, com a colaboração de Sandra Diering, chefe de gabinete, e Tea Vlainic, 
assessora de gabinete; Marion Colonerus, responsável principal; 
Agnieszka Plebanowicz, responsável de tarefa; Maria Echanove e 
Stefan-Razvan Hagianu, auditores. Mark Smith prestou assistência linguística. 

 
Da esquerda para a direita: Maria Echanove, Marion Colonerus, 
Stefan-Razvan Hagianu, Ivana Maletić, Agnieszka Plebanowicz, Tea Vlainic e 
Sandra Diering. 
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Tendo em conta a importância crescente dos serviços digitais, o 
presente relatório avalia a eficácia do plano de ação da Comissão 
adotado em 2016, que visava promover a administração pública em 
linha na UE. O Tribunal constatou que a Comissão concluiu com êxito as 
ações abrangidas pela auditoria. 

A Comissão apoiou também a aplicação de serviços digitais nos Estados-
Membros através de financiamento, apoio técnico e promoção da 
colaboração. No entanto, nem todos os serviços digitais estão 
disponíveis em toda a UE devido a atrasos nos Estados-Membros. 

O acompanhamento da Comissão limitou-se a algumas ações 
individuais e não à execução do plano no seu conjunto. 

Acresce que não existia uma estratégia global para promover as 
soluções de administração pública em linha disponíveis ao nível da UE 
junto dos principais utilizadores. 

O Tribunal formula várias recomendações para resolver estas questões. 

Relatório Especial do TCE apresentado nos termos do artigo 287º, nº 4, 
segundo parágrafo, do TFUE. 
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