
 

 
  

Apresente a sua solução de TI para os prémios «Sharing & Reuse»! 
Concurso para administrações públicas 

 
A Comissão Europeia convida-o a participar na segunda edição dos prémios Sharing & Reuse, integrada na ação Sharing 

and Reuse do programa ISA².   
 
Tem trabalhado com êxito na digitalização de serviços públicos? Concebeu uma solução que se enquadra numa das 
categorias abaixo indicadas? Partilhe a sua experiência participando neste concurso! Interessará às administrações 
públicas que procuram soluções informáticas específicas conhecer a solução que você encontrou para desafios 
semelhantes e aprender a reutilizar o software de fonte aberta ou os serviços informáticos partilhados que você 
desenvolveu. Dê visibilidade ao seu trabalho excecional! 

Os prémios são de 15 000 EUR para a equipa vencedora e de 10 000 EUR para o segundo lugar, em cada uma das 4 
categorias seguintes: 
 

1. Software de fonte aberta mais inovador; 

2. Software de código aberto com maior impacto nos cidadãos ou nas empresas;  

3. Serviços informáticos partilhados mais inovadores (desenvolvidos em conjunto ou partilhados);  

4. Serviços informáticos comuns (desenvolvidos em conjunto ou partilhados) com maior impacto nos cidadãos ou 

nas empresas.  

 

Leia atentamente o guia de procedimento antes de preencher o formulário de inscrição. É importante que preste 

informações pormenorizadas sobre a sua solução informática e o seu potencial para uma reutilização mais alargada. A 

edição de 2017 dos prémios «Sharing & Reuse» contou com 118 inscrições e foi um grande êxito, pelo que esperamos 

que a edição de 2019 seja ainda melhor! 

 
1. A sua solução pode participar? 

 
Para participar neste concurso, a sua solução deve satisfazer os seguintes critérios: 
 

 Ter sido desenvolvida por ou para uma administração pública de um Estado-Membro da UE, de um país da 
EFTA ou de um país candidato à adesão à UE (Albânia, antiga República jugoslava da Macedónia, 
Montenegro, Sérvia e Turquia);  

 Estar a ser reutilizada por, pelo menos, uma administração pública; 

 Ser um software de fonte aberta ou um serviço de TI partilhado; 

 Estar a sua descrição publicada na plataforma Joinup; (Se a solução ainda não estiver disponível nesta 
plataforma à data da sua inscrição no concurso, a equipa de apoio Joinup estará disponível para o ajudar a 
publica a sua solução). 

 Ser a sua descrição apresentada em inglês. 

 As soluções que receberam uma recompensa monetária na anterior edição do concurso (S&R 2017) não 
podem participar. As soluções que alcançaram o terceiro e o quarto lugar e receberam um certificado de 
excelência podem participar se pertencerem a uma das categorias. 

 
2. Critérios de avaliação 

 
As soluções serão apreciadas por uma comissão de avaliação e por um júri em duas etapas, com base nos seguintes 
critérios: 
 

https://ec.europa.eu/isa2/isa2_en
https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-files/Sharing%20and%20Reuse%20Awards%20contest%202019_Procedure%20guide_2.pdf
https://joinup.ec.europa.eu/contact


 Conceção da solução e governação: a medida em que as normas abertas são utilizadas e/ou respeitadas; o nível 

de documentação da solução e a qualidade da conceção; nível de cooperação, cooperação transfronteiriça, 

colaboração entre instituições, e a identificação de um modelo de governação que apoie a solução. 

 Impacto/amplitude da reutilização: o modelo de negócio da solução; a realização dos objetivos e atividades 

previstos; benefícios comprovados (incluindo poupanças alcançadas através da reutilização, em vez de uma 

conceção de raiz); impacto visível e resultados tangíveis; poupanças ou resultados que ainda possam ser 

alcançados; número de casos de reutilização e pormenores dos planos de reutilização futura e dos esforços em 

curso; reutilização de serviços existentes noutras organizações; reutilização dos módulos da aplicação por outras 

aplicações. 

 Sustentabilidade: medida em que os elementos da solução permitem a sua continuidade após a realização dos 

seus objetivos; medida da garantia da sustentabilidade; documentação técnica; documentação sobre o modelo 

de negócio; manutenção; disponibilidade elevada. 

 Inovação (para as categorias 1 e 3): inovação tecnológica; inovação em processos empresariais; inovação social. 

 Centragem no utilizador (para as categorias 2 e 4): acessibilidade pelos cidadãos; personalização dos dados; 

personalização dos serviços; notificações; dispositivos móveis.  

 
3. Como participar no concurso? 

 
Para participar no concurso, deve preencher o formulário de inscrição em linha. Chama-se a atenção para o facto de que 
a inscrição no concurso, os documentos comprovativos e a descrição da solução devem ser apresentados em inglês. 
Contudo, a solução em si não tem de ser em inglês. O prazo para as inscrições termina em 28 de fevereiro de 2019. 
 
A Comissão informará os 16 proprietários de soluções pré-selecionados por correio eletrónico até 25 de abril de 2019. Os 
seus representantes serão convidados para a cerimónia de entrega dos prémios «Sharing & Reuse», que terá lugar em 11 
de junho de 2019, em Bucareste, na Roménia, onde terão a oportunidade de apresentar as suas soluções.  
 

4. Precisa de mais informações sobre o processo de inscrição? Consulte a versão integral do guia de 

procedimento. 
 

5. Ligações úteis 
 

Página do concurso na plataforma Joinup 
Perguntas frequentes  
Anterior edição do concurso  
Mais informações sobre o programa ISA² 

 
6.  Tem perguntas?  

 
Contacte-nos através do seguinte endereço de correio eletrónico:  
DIGIT-SR-AWARDS@ec.europa.eu 
 

7. Siga-nos nas redes sociais 
 

    @EU_ISA2      #SRawards19 
     ISA2 Programme 
     ISA2 videos 

 

BOA SORTE! 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SR-awards
https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-files/Sharing%20and%20Reuse%20Awards%20contest%202019_Procedure%20guide_2.pdf
https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-files/Sharing%20and%20Reuse%20Awards%20contest%202019_Procedure%20guide_2.pdf
https://joinup.ec.europa.eu/collection/sharing-and-reuse-it-solutions/sharing-reuse-awards-2019
https://joinup.ec.europa.eu/collection/sharing-and-reuse-it-solutions/sharing-reuse-awards-faq
https://joinup.ec.europa.eu/collection/sharing-and-reuse-it-solutions/sr-awards-contest
https://ec.europa.eu/isa2/home_en
mailto:DIGIT-SR-AWARDS@ec.europa.eu
https://twitter.com/EU_ISA2
https://twitter.com/hashtag/SRAwards2019?src=hash
https://www.linkedin.com/in/isa2programme/
https://www.youtube.com/user/ISAprogramme

