
   
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas de administração pública em linha destinadas às 

empresas: as ações da Comissão foram executadas, mas a 
disponibilidade de serviços em linha ainda varia na UE   
  
 

  

 

RESPOSTAS DA COMISSÃO 
EUROPEIA   

AO RELATÓRIO ESPECIAL DO 
TRIBUNAL DE CONTAS EUROPEU 
 



 

1 

Índice  
SÍNTESE (pontos I-XI) ..................................................................................................................................................................... 2 

INTRODUÇÃO (pontos 1-13) ...................................................................................................................................................... 3 

ÂMBITO E MÉTODO DA AUDITORIA (pontos 14-19) ..................................................................................................... 3 

OBSERVAÇÕES (pontos 20-85) ................................................................................................................................................ 4 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES (pontos 86-98)..................................................................................................... 7 

Recomendação 1 – Reforçar o quadro de execução para instar os Estados Membros a 

concluírem os serviços de administração pública em linha ............................................................................... 7 

Recomendação 2 – Desenvolver uma estratégia abrangente para promover eficazmente os 

serviços de administração pública em linha ............................................................................................................... 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O presente documento apresenta as respostas da Comissão Europeia às observações de um 

relatório especial do Tribunal de Contas Europeu (TCE), em conformidade com o artigo 259.º do 

Regulamento Financeiro, a publicar juntamente com o relatório especial.

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e9488da5-d66f-11e8-9424-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-86606884
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SÍNTESE (pontos I-XI) 

Respostas da Comissão:  

I-X: A administração pública digital é um tema transversal que é abordado por múltiplas 

iniciativas em muitos serviços da Comissão Europeia. 

O Plano de Ação (2016-2020) para a Administração Pública em Linha foi concebido para funcionar 
como catalisador para coordenar os esforços e recursos de modernização do setor público no 
domínio da administração pública em linha e para assistir na coordenação das fontes de 
financiamento e no acompanhamento das medidas à disposição dos Estados-Membros através de 
diferentes programas da UE. Foi criado como um compromisso por parte da Comissão, fixando 
assim prazos apenas para as ações da Comissão. Os Estados-Membros poderiam basear-se nestes 
prazos para cumprir os prazos estabelecidos noutros atos legislativos [por exemplo, no 
Regulamento (UE) n.º 910/2014, no Regulamento (UE) 2018/1724, na Diretiva (UE) 2017/1132 e 
na Diretiva (UE) 2019/1151]. 

O Plano de ação (2016-2020) para a administração pública em linha não dispunha de um 
orçamento específico, pelo que, tal como observado pelo TCE, a promoção de soluções 
desenvolvidas limitou-se principalmente às atividades previstas nas ações individuais e a um 
intercâmbio de boas práticas entre os Estados-Membros. Tal como recomendado pelo TCE, a 
Comissão esforça-se por desenvolver uma estratégia mais abrangente para promover eficazmente 
os serviços de administração pública em linha. 

Os planos de ação para a administração pública em linha lançaram as bases para futuras 
atividades planeadas pela Comissão para as quais esta tenciona (tal como recomendado pelo TCE) 
reforçar o quadro de execução para instar os Estados-Membros a concluírem os serviços de 
administração pública em linha. 

No âmbito do programa estratégico para a Década Digital intitulado «Guião para a Década Digital» 
(que foi objeto de um acordo político após o final da auditoria e que ainda não foi formalmente 
adotado), tanto o quadro de execução dos serviços de administração pública em linha como a 
estratégia de promoção dos serviços de administração pública em linha serão reforçados pelo 
mecanismo de acompanhamento, pelo quadro de cooperação, bem como pelos relatórios e pelas 
recomendações destinadas a colmatar as lacunas observadas no trabalho desenvolvido pelos 
Estados-Membros para alcançar as metas da Década Digital.  

A necessidade de desenvolver roteiros e trajetórias nacionais para alcançar a meta de disponibilizar 
em linha, até 2030, todos os serviços públicos essenciais, em conjugação com o mecanismo de 
acompanhamento a nível da UE no âmbito do programa intitulado «Guião para a Década Digital», 
promoverá igualmente os serviços de administração pública em linha. 

Algumas das principais atividades em curso e futuras incluem o trabalho desenvolvido pelo Grupo 
de Peritos em matéria de Administração Pública e Governação, a revisão da análise comparativa da 
administração pública em linha, o reforço do ecossistema de identidade digital e de serviços de 
confiança, o apoio à prestação sustentável de serviços de administração pública digital a nível local, 
a proposta de criação de uma cooperação estrutural em matéria de interoperabilidade entre os 
Estados-Membros e a Comissão, a execução do Regulamento Plataforma Digital Única e uma nova 
iniciativa no domínio do direito das sociedades (ver Administração pública em linha | Comissão 
Europeia). 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/egovernment_pt
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/egovernment_pt
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/egovernment_pt
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VII. A Comissão considera que a análise comparativa da administração pública em linha é 

adequada para medir o nível de prestação de serviços públicos nos Estados-Membros. Embora o 
exercício de análise comparativa não tenha sido especificamente concebido para acompanhar o 
plano de ação, a Comissão considera que abrange o plano porque mede os seus princípios através 
dos seus indicadores. 

IX. Foram exploradas sinergias entre as atividades promocionais no âmbito dos diferentes regimes 

de financiamento (como o programa ISA2) [por exemplo, através de repositórios comuns (JOINUP), 
campanhas (desafio da inovação digital) e eventos (conferência DIGITALL, ateliês comuns no 
âmbito da Semana Europeia das Regiões e dos Municípios)]. A coordenação foi limitada pelas 
diferenças no calendário e nos contextos organizacionais e pela ausência de um orçamento distinto 
para o Plano de ação para a administração pública em linha. 

XI. A Comissão aceita todas as recomendações. Ver as respostas da Comissão na secção relativa 

às recomendações. 

INTRODUÇÃO (pontos 1-13) 

Respostas da Comissão: 

4. A Comissão salienta que as iniciativas políticas e os programas financeiros decididos após o 

termo do Plano de ação para a administração pública em linha, como o programa estratégico para 
a Década Digital e o NextGenerationEU/Fundo de Recuperação e Resiliência, promovem a criação de 
serviços públicos digitais e de um sistema de definição de metas e de acompanhamento que 
deverá permitir que os Estados-Membros procedam a uma mudança radical na criação de serviços 
de administração pública digital, seguindo os princípios e muitas ações do Plano de ação (2016-
2020) para a administração pública em linha. 

A Comissão salienta que existe uma futura proposta em matéria de interoperabilidade – estratégia 
de interoperabilidade das administrações públicas da UE, que visa estabelecer uma governação 
partilhada para orientar o desenvolvimento da interoperabilidade entre as administrações públicas 
da UE (Programa de trabalho da Comissão para 20221).  

ÂMBITO E MÉTODO DA AUDITORIA (pontos 14-19)  

Nenhuma resposta da Comissão.  

                                                 
1 Programa de trabalho da Comissão para 2022 — Uma Europa Preparada para a Era Digital: resource.html 

(europa.eu). 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar%3A9fb5131e-30e9-11ec-bd8e-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar%3A9fb5131e-30e9-11ec-bd8e-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
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OBSERVAÇÕES (pontos 20-85) 

Respostas da Comissão: 

Caixa 1 – Visão e prioridades estratégicas do plano de ação 

Ver a resposta ao ponto 27.  

25. O Plano de Ação (2016-2020) para a administração pública em linha não podia nem se 

destinava a introduzir novas obrigações para os Estados-Membros. Foi concebido para funcionar 
como catalisador (tal como referido no ponto II da auditoria realizada pelo TCE) para coordenar os 
esforços e recursos de modernização do setor público no domínio da administração pública em 
linha e para assistir na coordenação das fontes de financiamento e no acompanhamento das 
medidas à disposição dos Estados-Membros através de diferentes programas da UE. 

27. Uma vez que o plano de ação constituía um compromisso por parte da Comissão, incluía 

prazos apenas para as ações da Comissão, nos quais os Estados-Membros poderiam basear-se 
para cumprir os prazos estabelecidos noutros atos legislativos [por exemplo, no 
Regulamento (UE) n.º 910/2014, no Regulamento (UE) 2018/1724, na Diretiva (UE) 2017/1132 e 
na Diretiva (UE) 2019/1151]. 

Embora o próprio plano de ação fosse claramente limitado no tempo (2016-2020), destinava-se a 
contribuir para resultados muito para além do seu próprio calendário e a produzir impactos com 
prazos específicos para os diferentes domínios abrangidos e, frequentemente, estabelecidos nos 
atos jurídicos pertinentes. 

Caixa 4 – Metas a atingir para a digitalização dos serviços públicos 

Ver a resposta ao ponto 30. 

30. Desde que a Comissão adotou a sua Proposta de decisão do Parlamento Europeu e do 

Conselho [COM(2021) 574 final de 15 de setembro de 2021] que estabelece o programa 
para 2030 intitulado «Guião para a Década Digital» (que foi objeto de um acordo político após o 
final da auditoria e que ainda não foi formalmente adotada): 

 na primeira meta, os «serviços públicos essenciais» são definidos como serviços essenciais 
prestados por entidades públicas a pessoas singulares em acontecimentos importantes da 
sua vida e a pessoas coletivas no seu ciclo de vida profissional, 

 surgiu uma nova formulação da terceira meta: «100 % dos cidadãos da União têm acesso 
a meios de identificação eletrónica seguros reconhecidos em toda a União, permitindo que 
os utilizadores tenham pleno controlo das transações de identidade e dos dados pessoais 
partilhados».  

Tal deve dar resposta à observação do TCE. 

32. Ver a resposta ao ponto 40. 

34-36. As reuniões regulares do Comité Diretor do Plano de ação para a Administração Pública 
em Linha proporcionaram uma plataforma para um intercâmbio de informações sobre os 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0574
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0574
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0574
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progressos realizados no que respeita ao cumprimento do plano de ação e à atualização do ponto 
da situação.  

A Comissão acompanhou os resultados das ações da Comissão. Não acompanhou exaustivamente 
os resultados ou impactos do plano de ação, uma vez que era evidente que estes seriam, por 
vezes, alcançados fora do calendário do plano de ação. 

Além disso, tal como referido pelo TCE nos pontos 72, 73 e 75, a Comissão foi informada dos 
progressos realizados através de contactos regulares com os Estados-Membros no contexto de 
grupos de peritos específicos criados para efeitos de colaboração e de intercâmbio [por exemplo, 
no âmbito do grupo de peritos do Mecanismo Interligar a Europa (MIE) e do Comité do MIE, do 
grupo de coordenação da Plataforma Digital Única (PDU) e do grupo de peritos em matéria de 
interoperabilidade]. 

Caixa 5 – Disposições específicas de acompanhamento do Quadro Europeu de 
Interoperabilidade 

O Observatório dos Quadros Nacionais de Interoperabilidade permanecerá em vigor durante o 

período de 2021-2027 como um dos indicadores-chave de desempenho (ICD) do Programa Europa 

Digital e o principal instrumento para medir a interoperabilidade na Europa. 

 

40, 41 e 42. A análise comparativa da administração pública em linha, tal como mencionada, 

é o instrumento de medição anual para avaliar a disponibilidade e as características da 
administração pública em linha na Europa. Analisa o ponto da situação da prestação de serviços 
públicos digitais na Europa e contribui para identificar a necessidade de novas ações a nível da UE. 
Os indicadores medidos estão associados às prioridades estratégicas estabelecidas nos planos de 
ação e nas declarações assinadas pelos Estados-Membros e resultam das mesmas. A Comissão 
considera que a análise comparativa da administração pública em linha é adequada para medir o 
nível de prestação de serviços públicos nos Estados-Membros. Embora o exercício de análise 
comparativa não tenha sido concebido para acompanhar especificamente o plano de ação, a 
Comissão considera que abrange o plano porque mede os seus princípios através dos seus 
indicadores. 

43. A Comissão acompanha as tendências e as necessidades que surgem em torno da prestação 

de serviços públicos digitais. Em resultado, a metodologia deve ser atualizada a cada três ou 
quatro anos, a fim de manter o ritmo dos progressos. Desta forma, a Comissão pode fornecer 
comparações históricas durante dois anos (a recolha de dados é bienal, pelo que é visível, de dois 
em dois anos, uma imagem completa de todos os serviços em todos os acontecimentos da vida). 

No relatório de 2021, e após a última atualização do método, as pontuações foram agregadas 
durante dois anos, seguindo diferentes métodos. O documento metodológico foi atualizado e esta 
fusão foi explicada no relatório. Não se revelou viável proceder a ajustamentos, uma vez que 
foram acrescentados novos serviços, alguns foram suprimidos, enquanto várias questões relativas 
à medição de diferentes serviços também foram atualizadas/suprimidas/acrescentadas. 

46. A Comissão salienta que o Observatório dos Quadros Nacionais de Interoperabilidade 

permanecerá em vigor durante o período de 2021-2027 enquanto instrumento principal para medir 
a interoperabilidade na Europa e também como um dos indicadores-chave de desempenho do 
Programa Europa Digital. 
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48. A Comissão sublinha que uma das metas relativas à digitalização dos serviços públicos é a 

prestação de 100 % dos serviços públicos essenciais em linha. 

Esta meta divide-se em duas submetas no âmbito do Índice de Digitalidade da Economia e da 
Sociedade (IDES): 

 serviços públicos digitais para os cidadãos, 

 serviços públicos digitais para as empresas. 

Ambos os indicadores resultam de cálculos específicos (disponibilidade em linha de serviços 
nacionais e transfronteiriços para empresas e cidadãos) no âmbito do exercício do quadro de 
análise comparativa da administração pública em linha. Os indicadores-chave de desempenho 
estão disponíveis em linha: https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/88735. 

Caixa 7 – Atrasos na execução da ferramenta de processamento de 
pagamentos para as ações 9 e 10 

Uma vez que todas as informações obrigatórias publicadas pelos Estados-Membros através do 

Sistema de Interligação dos Registos de Insolvência (IRI) estão disponíveis gratuitamente e que os 

Estados-Membros só podem cobrar taxas por informações ou documentos que incluam facultativa 

e adicionalmente no conjunto de informações obrigatórias no sistema de interligação (embora 

nenhum Estado-Membro tenha, até à data, manifestado a intenção de fazê-lo), a Comissão 

considera que o impacto da ausência de um sistema de pagamento para o IRI não é demasiado 

significativo. 

56. Os nós eIDAS não serão automaticamente substituídos pela carteira e é provável que 

continuem a ser utilizados para facilitar a utilização transfronteiriça de meios de identificação 
nacionais. 

77. A Comissão coordenou as atividades promocionais na medida do possível, tendo em conta os 

diferentes regimes de financiamento, a natureza diversa das ações envolvidas e os seus diferentes 
calendários e contextos organizacionais, o que incluiu repositórios comuns (JOINUP), campanhas 
(desafio da inovação digital) e eventos (conferência DIGITALL, ateliês comuns no âmbito da 
Semana Europeia das Regiões e dos Municípios). Uma vez que não existia um orçamento distinto 
para o Plano de ação para a administração pública em linha, todas as atividades promocionais 
estavam associadas a ações ou programas de financiamento específicos. 

85. A Comissão procurou obter uma ideia das ações dos Estados-Membros para promover 

soluções de administração pública em linha a nível europeu ou nacional, na medida em que obteve 
informações sobre: 

 atividades promocionais relacionadas com a implementação de infraestruturas de serviços 
digitais do MIE, através da prestação obrigatória de informações, tal como acordado nas 
convenções de subvenção,  

 boas práticas para atividades promocionais através do intercâmbio de experiências e de 
boas práticas no âmbito do Comité Diretor do Plano de ação para a Administração Pública 
em Linha. 

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/88735
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES  
(pontos 86-98) 

Respostas da Comissão: 

86. A Comissão gostaria de salientar que o Plano de Ação para a Administração Pública em Linha, 

centrado em ações no seio da Comissão, limitou a sua influência na promoção efetiva da aplicação 
e da adoção de soluções de administração pública em linha pelos Estados-Membros.  

Recentemente, a Comissão introduziu novos instrumentos de intervenção, com uma maior 
influência política (Guião para a Década Digital, Orientações para a Digitalização até 2030) e um 
aumento substancial do financiamento. Na opinião da Comissão, tal deve permitir que os objetivos 
do plano de ação sejam atingidos no longo prazo. Propõe-se igualmente que estes instrumentos 
incluam disposições rigorosas em matéria de orientação e acompanhamento com os Estados-
Membros. 

88. O artigo 5.º, n.º 1, do Guião para a Década Digital (na versão preliminar dos juristas-linguistas) 

tem a seguinte redação: 

«A Comissão acompanha os progressos da União na consecução dos objetivos gerais estabelecidos 
no artigo 3.º e das metas digitais estabelecidas no artigo 4.º. Para o efeito, a Comissão recorre ao 
IDES e estabelece, por meio de um ato de execução, os ICD para cada meta digital. Esse ato de 
execução é adotado pelo procedimento de exame a que se refere o artigo 23.º, n.º 2.» 

A Comissão espera atenuar o risco de interpretações divergentes por parte dos Estados-Membros, 
definindo indicadores-chave de desempenho claros nos atos de execução.  

89. Os novos indicadores complementarão os ICD existentes comunicados pela análise 

comparativa da administração pública em linha e pelo Índice de Digitalidade da Economia e da 
Sociedade, permitindo um acompanhamento rigoroso das metas do «Guião para a Década Digital» 
e proporcionando o contexto necessário para compreender a evolução da situação. 

93. A Comissão está confiante em que a alteração do Regulamento eIDAS resultará em 

proporcionar a todas as pessoas na Europa meios de identificação digital seguros, fiáveis e 
amplamente aceites que possam ser utilizados em toda a União. 

Recomendação 1 – Reforçar o quadro de execução para 

instar os Estados Membros a concluírem os serviços de 

administração pública em linha 

A Comissão aceita esta recomendação: 

Já existe uma base sólida para a aplicação desta recomendação. 

O acordo político sobre o programa intitulado «Guião para a Década Digital» foi alcançado em 
julho de 2022; Os Estados-Membros têm de elaborar roteiros nacionais e trabalhar contra as 
trajetórias para alcançar as metas; os relatórios anuais farão o balanço dos progressos realizados 
e as recomendações específicas visarão colmatar as lacunas. Além disso, foi criado um novo grupo 
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de peritos dos Estados-Membros para redefinir e aplicar a análise comparativa da administração 
pública em linha, em cooperação entre a Comissão e os Estados-Membros, e para acompanhar os 
progressos realizados na consecução da meta do programa intitulado «Guião para a Década 
Digital» em matéria de serviços públicos.  

A Comissão espera que os Estados-Membros coordenem estreitamente os seus esforços, tirando 
pleno partido dos mecanismos disponibilizados pelo programa intitulado «Guião para a Década 
Digital». 

95. Foram exploradas sinergias entre as atividades promocionais no âmbito dos diferentes 

regimes de financiamento (como o programa ISA2) [por exemplo, através de repositórios comuns 
(JOINUP), campanhas (desafio da inovação digital) e eventos (conferência DIGITALL, ateliês comuns 
no âmbito da Semana Europeia das Regiões e dos Municípios)]. A coordenação foi limitada pelas 
diferenças no calendário e nos contextos organizacionais e pela ausência de um orçamento distinto 
para o Plano de Ação para a Administração Pública em Linha. 

97. A sensibilização das empresas e das PME será renovada no quadro do novo ecossistema de 

identificação eletrónica e de confiança a criar na sequência da proposta de um Quadro Europeu 
para a Identidade Digital.  

 

Recomendação 2 – Desenvolver uma estratégia abrangente 

para promover eficazmente os serviços de administração 

pública em linha 

A Comissão aceita esta recomendação: 

Com os polos de inovação digital e a incubadora GovTech, financiados ao abrigo do Programa 
Europa Digital, ficarão disponíveis dois instrumentos importantes para promover soluções técnicas 
para a administração pública digital em toda a Europa. A Comissão estudará a melhor forma de 
tirar partido destas capacidades, procurando aumentar a sensibilização para as soluções existentes. 

Além disso, a futura proposta de reforço da política de interoperabilidade do setor público da UE 
visa aumentar a adoção de soluções de administração pública digital interoperáveis, incentivando o 
desenvolvimento e a experimentação coordenados e aumentando a disponibilidade de soluções 
comummente aceites e o acesso às mesmas. 
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