
Definição e implementação da Governance das TIC na Administração 
Pública 



Governance das TIC 

Os processos de governance das TIC lidam com os principais objetivos dos 
stakeholders – entrega de benefícios, otimização de risco e otimização de recursos – 
e incluem práticas e atividades direcionadas à avaliação das opções estratégicas, ao 
direcionamento das TIC e à monitorização dos resultados (EDM – Evaluate, Direct 
and Monitor). 

Gestão das TIC 

A gestão das TIC consiste no planeamento e entrega de serviços das TIC aos 
clientes e na gestão da infraestrutura necessária, de acordo com metas de 
disponibilidade, desempenho e segurança. 

Fonte: www.isaca.org 

Fonte: http://www.itu.dk/courses/SISM/E2010/ 

Desta forma, a governance das TIC 
assume um papel mais estratégico, 
com uma elevada orientação aos 
objetivos de negócio e com uma 
visão mais orientada ao futuro. 

Governance TIC – Conceitos 
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Governance TIC – Conceitos 

Existe, para as TIC, um conjunto de frameworks e standards, com áreas de abrangência distintas. 

ISO/IEC 38500 

CobiT 

Principais frameworks / standards das TIC disponíveis no mercado 

Seleção de 
frameworks / 

standards puros 
de Governance 

das TIC 



Governance TIC – Conceitos 

A Das frameworks e standards disponíveis, o CobiT é o standard mais utilizado no que concerne às frameworks de governance 
das TIC, decorrente das análises efetuadas e demonstradas abaixo. Esta framework foi utilizada como referência para o 
benchmark. 

Estudo “Global Status Report on the Governance of Enterprise IT (GEIT)” (2011) - 
implementação de frameworks / standards das TIC em organizações internacionais  

Europa 

Am. do Norte 

África 

Ásia 

Médio Oriente 

Estudo “IT Governance in Practice – 
Insights from leading CIOs” – Adoção de 

frameworks / standards das TIC no mundo  

Factos: 
§  95% dos participantes usam uma das 

principais frameworks das TIC; 
§  63% usam CobiT. 
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Governance TIC – Benchmark internacional 
 

Para a realização do benchmark foram selecionados a Holanda, Reino Unido, 
Dinamarca, EUA, Canadá, Austrália e Bélgica, com base num conjunto de fatores 
descritos em seguida: 

1) Elevado volume de investimento em TIC 
no setor público e privado, que contribui 
diretamente para o crescimento dos países.  

1º Fator de seleção – Contribuição dos investimentos TIC para o 
crescimento do PIB 

Fonte: E-Government Survey 2012, United Nations 

2º Fator de seleção – Índice de desenvolvimento 
de e-government 

2) Referencial de vanguarda em termos de 
inovação e desenvolvimento de e-government.  

3) Países culturalmente ocidentalizados, 
porém distintos entre si.  

Fonte: OCDE Productivity Database 2011 



Governance TIC – Benchmark internacional 
Principais conclusões 

§  A maioria dos países analisados possuem as funções: 

§  CIO Governamental 

§  CIO Ministerial 

§  Fóruns dedicados: 

§  Comité Estratégico – Focado na Governação TIC 

§  Comité Execução – Focado na Gestão TIC 

§  Comité de alinhamento da estratégia TIC com a estratégia governamental 

§  Especialização de funções transversais TIC prestadas por organismos transversais                                                              
(por especificidade, potenciais economias de escala ou de gama) 

§  Funções Transversais de Gestão TIC; 

§  Funções Transversais de Apoio à Governação TIC. 

 

 



Cibersegurança 

Quality Assurance 

Serviços de 
Consultoria 

IT Service Desk 

Gestão de 
Aplicações e 

Dados 

Gestão de 
Infraestruturas 

Compras 

Aplicações em 
Cloud/Saas 

Gestão de 
Comunicações 

Implementa a estratégia nacional para a cibersegurança. Gere o risco e monitoriza os ativos críticos nacionais, assegurando uma visão 
integrada, do ponto de vista de risco de segurança da informação, dos Sistemas de Informação Críticos do país. Analisa a informação sobre 
ameaças proveniente de fontes internas e externas (e.g., serviços de informações) e coordena centralmente a resposta a incidentes de 
segurança. 

Implementa processos de monitorização e de garantia da qualidade do delivery relacionados com sistemas e / ou aplicações desenvolvidos 
e mantidos por organismos Governamentais. 

Possui um conjunto de profissionais e skills especializados que disponibiliza, numa lógica de serviços externos, sobre a forma de Serviços 
de Consultoria aos restantes organismos governamentais.  

A função de IT Service Desk centraliza o suporte TIC ao cidadão ou aos organismos públicos que utilizam meios TIC do Governo. 
Disponibiliza a função de service desk ao utilizador, assim como serviços de monitorização de desempenho de sistemas, redes, entre 
outros. 
A função de Gestão de Aplicações e Dados concentra as competências de desenvolvimento e operacionalização das aplicações e dados 
transversais do Governo, procurando também concentrar a gestão dos parques aplicacionais não-transversais, com vista à sua 
uniformização e, se possível, migrá-los para plataformas transversais.  

A função de Gestão de Infraestruturas garante a gestão eficiente da infraestrutura de suporte às TIC dos organismos governamentais, ao 
nível de datacenters, servidores e infraestruturas de suporte a dados (bases de dados e outros repositórios complexos de informação).  

A função de Aplicações em Cloud / Saas cria e gere serviços transversais aos organismos governamentais assentes em tecnologias Cloud, 
de forma a otimizar o custo de operação, a agilidade de atualização, entre outros. Esta função, em coordenação com a Gestão de 
Aplicações e Dados, procura identificar quais os serviços já existentes que podem ser migrados para cloud, procurando ganhos de 
eficiência.    
A função de Gestão de Comunicações gere as redes de comunicações governamentais (e.g., Internet, Intranets, Voz, Wifi, 4G), procurando 
otimizar o custo das comunicações do Governo. Gere os ativos de rede, concentra links de acesso e garante que os mesmos possuem a  
Confidencialidade, Disponibilidade e Performance necessárias.. 

A função de Compras centraliza o Procurement do Governo em relação às TIC, tirando partindo deste facto para ganhar uma vantagem 
negocial e obter economias de escala. 

 
 

Governance TIC – Benchmark internacional 
Funções Transversais de Gestão das TIC 



Governance TIC – Benchmark internacional 
Funções Transversais de apoio à governance TIC 

Privacidade e 
Segurança Dados 

Auditoria TIC 

Visibilidade e 
Transparência 

Planeamento, 
Estratégia e 
Arquitetura 

Standards e Políticas 

Avaliação de 
Projetos e 
Resultados 

A função de Privacidade e Segurança de Dados estabelece as políticas e as diretrizes para a proteção da privacidade e dos dados 
pessoais dos cidadãos nas TIC da AP, alinhando os requisitos para esta temática com a legislação e diretivas europeias em vigor. 
Monitoriza de forma transversal o cumprimento das diretrizes estabelecidas nas TIC da AP. 

A função de Auditoria TIC realiza, de forma transversal aos organismos do Governo, assessments a projetos, sistemas e segurança da 
informação, de forma a aferir o risco e o grau de cumprimento de determinadas iniciativas / sistemas. Desenvolve recomendações, em 
conjunto com os organismos auditados, para a mitigação ou eliminação das inconformidades / incoerências detetadas.  

A função de Visibilidade e Transparência visa a implementação de iniciativas que procuram a divulgação de informação aos cidadãos / 
organismos públicos relativa à Governação e Gestão das TIC na AP, recolhendo feedback e a opinião pública que canaliza para a 
melhorar a estratégia TIC governamental. Através da publicação de relatórios e dashboards reforça a imputabilidade das medidas de 
Governação e Gestão das TIC na AP. 

A função de Planeamento, Estratégia e Arquitetura estabelece macro arquitetura dos Sistemas de Informação das TIC em toda a AP, 
define os princípios estratégicos das TIC governamentais e estabelece as iniciativas/ metas de curto, médio e longo prazo para 
operacionalizar a arquitetura e a estratégia definidas. Incorpora ainda tudo quanto são iniciativas de simplificação administrativa e 
promoção da inovação. 

A função Standards e Políticas  define e elabora standards e políticas transversais às TIC da AP que assegurem a adoção das 
melhores práticas, cumprimento da legislação em vigor e permitam alinhar as práticas TIC na AP.  

A função de Avaliação de Projetos e Resultados estabelece ferramentas e metodologias para a avaliação de projetos, em pontos chave 
do seu ciclo de vida, de forma a garantir que o mesmos cumprem os objetivos das áreas de negócio que estiveram na sua génese e 
entregam o valor esperado aos stakeholders envolvidos. Garante que os projetos sejam concretizados com eficiência e eficácia, dentro 
dos limites de tempo e recurso planeados. 
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  Governance TIC – Benchmark internacional 
Grau de implementação dos países em análise 
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Dinamarca EUA Canadá Austrália Reino Unido Holanda Bélgica França Alemanha 
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2. Modelos de Governance das TIC na AP – Benchmark internacional 
Estruturas transversais (4/4) 

Dept. of Health & Human 
Services, Homeland 
Security e Treasury 

Auditoria TIC 

Direção Geral 
Modernização 

Direção Geral 
Modernização 



Governance TIC – Modelo para AP 
Princípios  

§  O modelo deve cingir-se a estruturas de autoridade e responsabilidade para 
coordenação interministerial. 

§  E não na redefinição de entidades e estruturas que atualmente desempenham funções 
de gestão TIC. 

§  O modelo deve manter-se independente de quaisquer composições governativas 
ministeriais e de quaisquer composições orgânicas de gestão TIC.   

§  Modelo de estrutura e de funcionamento não impactado por alterações decorrentes da 
fusão, alteração ou criação de entidades de gestão TIC e suportado por Programas de 
Governo assertivos. 

§  O modelo deve ter um carácter permanente e não de missão. 

§  Perspetiva sustentável de longo-prazo e não apenas perspetivas de objetivos  de curto-
prazo. 

 



§  O modelo deve garantir a coerência e sustentabilidade de longo prazo da função 
informática na AP, visando a adoção e implementação de: 

§  Uma Estratégia TIC comum e única; 

§  Normas e políticas TIC de aplicação transversal; 

§  Práticas de utilização racional dos recursos; 

§  Avaliação das medidas implementadas e divulgação de resultados; 

§  Cultura de inovação e modernização da AP através do desenvolvimento das TIC. 
 

§  O modelo deve garantir um alinhamento permanente da estratégia TIC com a 
estratégia das áreas de negócio da AP. 

 

§  O modelo deve garantir visibilidade e transparência da estratégia, objetivos e 
resultados da função informática na AP. 

Governance TIC – Modelo para AP 
Princípios  



§  O modelo deve ser composto por elementos que garantam simultaneamente uma visão transversal 
e sectorial das TIC. 

§  O modelo deve ter como elementos base: 
§  O CIO Governamental é o máximo responsável pela Governação das TIC, presidindo às Estruturas 

de Governação  das TIC; 
§  Os CIOs ministeriais são os máximos responsáveis pelas estruturas com funções de gestão TIC 

centralizadas ao nível ministerial. 

Funções 
Será o responsável máximo pela Governação das TIC no seio da administração 
pública, presidindo às Estruturas de Governação das TIC. 
Na sua essência terá funções de Governação TIC  (Direct / Monitor), liderando 
também as estruturas transversais de apoio à Governação, obtendo-se sinergias caso 
seja o responsável pela atual ou futura estrutura de apoio à governação. 

Nomeação 
Deverá ser nomeado pelo Primeiro Ministro. 

CIO 
Governamental 

Funções 
Terão funções Gestão TIC no âmbito do seu ministério. 
Serão os responsáveis máximos pela implementação e pela execução da 
estratégia TIC no seu ministério, sendo responsáveis pela gestão do orçamento TIC do 
seu ministério (mediante resultados da M2 do PGETIC deverá existir apenas um 
organismo centralizador e 1 CIO por cada ministério. No caso do Min. Finanças, 
consideram-se sinergias caso o CIO Ministerial seja também o responsável pela 
estrutura transversal de gestão. 

Nomeação 
Deverão ser nomeados pelo Ministro da Tutela. 

CIO Ministerial 

1 CIO por ministério 

Governance TIC – Modelo para AP 
Princípios  



§  O modelo deve ser composto por estruturas que garantam 
simultaneamente uma visão transversal e sectorial das TIC 

§  O modelo deve funcionar assente em distintos fóruns para 
objetivos específicos de orientação estratégica, monitorização, 
controlo, avaliação e  divulgação  
§  Conselho de Coordenação e Supervisão; 

§  Conselho Estratégico; 

§  Comité de Execução. 

§  O modelo deve estar ainda suportado em estruturas e elementos 
transversais de:  
§  Apoio à Governação; 

§  Apoio à Gestão; 

§  Suporte Cientifico através de um painel de sábios que pode ser 
convidado a dar o seu contributo em qualquer uma das estruturas 
do modelo. 

Conselho Estratégico 

Comité de Execução 

Conselho de Coordenação e 
Supervisão 

Estruturas transversais 
Apoio à Governação Apoio à Gestão 

Painel de 
Sábios 

Governance TIC – Modelo para AP 
Princípios  



Conselho Estratégico 

Comité de Execução 

Conselho de Coordenação e Supervisão 

Estruturas transversais 
Apoio à Governação Apoio à Gestão 

Painel de Sábios 

Órgão máximo do Modelo de Governance TIC na AP. 
Fórum de alinhamento da estratégia governamental com a estratégia das TIC. 
Composto pelo CIO Governamental e por representantes do Governo nomeados pelo Primeiro Ministro. 
Função:  
•  Articular as opções do Governo  (PG, OE,  GOP) com a estratégia TIC mandatando o CIO 

Governamental para a sua definição detalhada e coordenação de execução 
•  Avaliar o cumprimento da estratégia TIC. 

Órgão responsável pelas funções de Governance TIC na AP. 
Presidido pelo CIO Governamental e composto pelos CIOs e representantes das áreas de 
negócio de todos os ministérios. 
Função: 
•  Definir a estratégia detalhada das TIC para a AP,  
•  Avaliar os impactos e alinhar as diretrizes estratégicas em matéria das TIC no seio da AP. 
•  Identificar e nomear os owners de projetos estruturantes mediante critérios de afinidade/ 

competência tecnológica/ capacidade de meios. 

Órgão responsável por controlar a execução da implementação da estratégia TIC 
definida e a execução financeira em cada ministério. 
Composto pelo CIO Governamental que preside, por todos os CIO Ministeriais, 
presidentes das estruturas transversais e tendo em conta as funções de controlo da 
execução financeira deve ter como vice-presidente um alto representante do Ministério 
das Finanças (membro do gabinete do ministro). 
 

 Determinadas funções 
informáticas, devido à sua 
especificidade ou devido a 
potenciais economias de escala 
ou de gama, deverão ser 
prestadas por organismos 
transversais a toda a AP. Para 
cada Função Transversal TIC 
deverá ser definida uma 
estratégia própria de 
operacionalização. 

Estruturas com funções que endereçam os aspetos estratégicos ou de 
governação das TIC (e.g. estabelecimento de Standards e Políticas, garantia de 
visibilidade e transparência) 

 Estruturas com funções que endereçam temáticas operacionais ou de gestão 
de serviço das TIC na AP (e.g., gestão de aplicações, gestão de infraestruturas, 
cibersegurança) 

Governance TIC – Modelo para AP 
Princípios  



Governance TIC – Modelo para AP 
Visão atual 
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Governance TIC – Modelo para AP 
Estruturas de apoio à Governance e Gestão TIC 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Governance Gestão	  TIC
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As Funções Transversais TIC 
compreendem uma componente de 
governance e uma componente de 
Gestão a ser assegurada  pelas 
respetivas estruturas de apoio. 
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R e d e    O p e r a c i o n a l 

Como reduzir custos 
e aumentar a 
qualidade dos 
serviços TIC? 

Serviços TIC 

Governance TIC – Modelo para AP  
Rede Operacional de Serviços Partilhados TIC 
Enquadramento no modelo de governação das TIC na AP Portuguesa 
 
 



R e d e    O p e r a c i o n a l 

SP TIC Setorial Seg. Social (II) 

SP TIC Setorial Justiça (IGFEJ) 

SP TIC Setorial Adm. Interna (SG MAI) 

SP TIC Setorial Defesa (SG MD) 

SP TIC Setorial Educação (FCT) 

SP TIC Setorial Saúde (SPMS) 

Papel: Coordenação da 
Rede + prestação de 
serviços Papel: Prestação de 

serviços 

Critérios para integração 
na Rede: Organismos 
TIC com capacidade 
instalada + ministérios 
com tradição de 
centralização TIC 

Complemento de 
capacidade 

SP TIC Setorial Governo (CEGER) 

Governance TIC – Modelo para AP  
Rede Operacional de Serviços Partilhados TIC 
Elementos da Rede 
 



Administração Pública  

SP TIC Setoriais 

Necessidades 
setoriais 
especificas 

Necessidades 
transversais 

Complemento de 
capacidade 

R e d e    O p e r a c i o n a l 

Ministérios com organismos 
na Rede 

Ministérios sem organismos 
na Rede 

Necessidades 
setoriais 
especificas 

Nota: para serviços disponíveis 
no catálogo de serviços da 
Rede 

Governance TIC – Modelo para AP  
Rede Operacional de Serviços Partilhados TIC 
Estratégia de disseminação 
 



R e d e    O p e r a c i o n a l 

Serviços de centros de dados 
(e.g. Housing; Hosting)  

Serviços de disater recovery 

Serviços de Cloud 

Serviços 
Exemplo de iniciativas 
em curso para 
capacitação da Rede 

Criação da rede de centros de 
dados da AP 

Criação da GO-Cloud 

Governance TIC – Modelo para AP  
Rede Operacional de Serviços Partilhados TIC 
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As funções transversais 

§  Ser asseguradas em Ministérios de atuação transversal, aproveitando as competências 
desenvolvidas ao longo de vários anos em cada temática. 

§  Devem, ainda, funcionar numa ótica transversal / interministerial, ou seja, as funções 
apresentadas são prestadas por estas entidades a todos os organismos/ ministérios da 
Administração Pública. 

§  A atribuição das funções identificadas parte também da premissa de que existirá 
centralização da função informática em cada ministério, pelo que: 

§  As funções de gestão não transversais serão executadas pelo organismo centralizador da 
função informática em cada ministério, de acordo com as especificidades da área de negócio 
do próprio ministério. Exemplos: 

§  O desenvolvimento de aplicações específicas das áreas de negócio será assegurado em 
cada ministério: O service desk de 1ª linha será assegurado em cada ministério. 
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§  Os projetos estruturantes (pela suas características de inovação tecnológica, modernização 
administrativa, interoperabilidade alargada com sistemas/ entidades da Administração 
Pública, transversalidade, etc) terão um owner específico para a sua implementação, a 
nomear pelo Conselho Estratégico, podendo ser dinamizados por qualquer uma destas 
entidades ou uma outra (mediante critérios sucessivos de transversalidade/ afinidade/ 
competência tecnológica/ capacidade de meios). 

§  Da execução de projetos estruturantes poderão resultar soluções transversais à 
Administração Púbica, as quais, após desenvolvimento e estabilização pelos owners 
anteriormente referidos, deverão ser transmitidas para operação corrente à entidade com 
funções transversais de Gestão TIC. 
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§  Nomeação do CIO Governamental pelo Primeiro Ministro; 

§  Nomeação do CIO Ministerial em cada Ministério pelo Ministro da Tutela respetivo; 

§  A nomeação de um único CIO Ministerial por Ministério depende da operacionalização 
da Medida 2 do PGETIC - Centralização da função informática em cada ministério; 

§  No curto prazo, nos ministérios onde já existe centralização da função informática, o 
CIO Ministerial deverá ser o Presidente do organismo onde está centralizada a função 
informática. Nos restantes ministérios poderá existir mais do que um CIO Ministerial; 

§  Constituir o Conselho de Coordenação e Supervisão através da nomeação dos 
representantes do Governo pelo Primeiro Ministro; 

§  Constituir o Conselho Estratégico através da identificação dos CIO Ministeriais e 
representantes das áreas de negócio pelos Ministros da Tutela; 

§  Constituir o Painel de Sábios através da identificação de 5 personalidades externas 
independentes; 

§  Nomear o Vice-Presidente do Comité de Execução pelo Ministro das Finanças. 
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