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SUMÁRIO EXECUTIVO
A Agência para a Modernização Administrativa, I. P., abreviadamente designada por AMA, I. P., é um
instituto público de regime especial, dotado de autonomia administrativa e financeira e património
próprio.
A AMA, I. P. prossegue as atribuições da Presidência do Conselho de Ministros nas áreas da
modernização e simplificação administrativa e da administração eletrónica, sob superintendência e
tutela do membro do Governo responsável pelas mesmas áreas.
Para a prossecução das suas atribuições a AMA, I. P., é equiparada a entidade pública empresarial,
para efeitos de desenvolvimento e gestão de redes de lojas para os cidadãos e para empresas, bem
como para o desenvolvimento e operação de serviços de tecnologias de informação e comunicação.
O Plano de Atividades para 2019 foi elaborado em consonância com os seguintes instrumentos
estratégicos:


A proposta de Grandes Opções do Plano (GOP) para 2019;



A proposta de Lei que aprova o Orçamento de Estado para 2019;



As atribuições, competências e modelo organizacional da AMA, I.P..

O ano de 2019 será um ano de continuidade e consolidação, com particular enfoque na melhoria dos
serviços prestados na aproximação aos cidadãos e empresas, na promoção da simplificação e no
desenvolvimento de soluções inovadoras que vão ao encontro das necessidades dos cidadãos, das
empresas e dos serviços públicos, bem como a inovação e melhoramento da prestação de serviços
públicos.
Tendo em conta as atribuições e competências da AMA, I.P., a sua atuação encontra-se organizada em
3 Eixos estruturantes, a que correspondem competências próprias e delegadas, estas no âmbito do
Sistema de Apoio à Modernização Administrativa (SAMA 2020) do período de programação Portugal
2020.
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SUMÁRIO EXECUTIVO

Nesse sentido foram eleitos como grandes objetivos estratégicos:
OE1: Melhorar a qualidade da distribuição de serviços públicos
OE2: Implementar infraestruturas tecnológicas de apoio à modernização administrativa
OE3: Simplificar o relacionamento entre a Administração e os seus utentes
Atendendo aos objetivos estratégicos, são apresentados 52 objetivos operacionais para o ano de 2019.

Dos objetivos propostos para 2019, foram materializados em Quadro de Avaliação e Responsabilização
(QUAR) 5 objetivos, tendo os restantes sido incluídos em Plano de Atividades.
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SUMÁRIO EXECUTIVO
Para atingir os objetivos, foram definidas linhas de orientação para as grandes áreas de atividade:
•

Promoção da simplificação administrativa através da massificação da Chave Móvel Digital
(autenticação e assinatura digital) e a implementação de medidas SIMPLEX +;

•

Manutenção da aposta no desenvolvimento da transformação digital através de novas
aplicações online e sistemas de reforço da interoperabilidade na Administração Pública;

•

Fomento da melhoria da qualidade dos serviços prestados, da sua avaliação e da participação
dos cidadãos através do reforço do Orçamento Participativo Portugal 2019;

•

Expansão dos serviços presentes no catálogo dos Espaços Cidadão e dos locais de atendimento
presencial.

Adicionalmente, foram incorporados objetivos para a promoção de uma cultura de conciliação da vida
profissional, familiar e pessoal e operacionalização atempada das valorizações remuneratórias,
prosseguindo as linhas de orientação e vinculação incluídas na proposta de Lei que aprova o
Orçamento de Estado para 2019.

Para o desenvolvimento dos objetivos propostos a AMA, I.P. irá dispor de um orçamento de 24,2M€ e
de um mapa de pessoal aprovado de 296 trabalhadores, conjugando trabalhadores com contrato de
trabalho em funções públicas e contrato individual de trabalho, em função das atribuições
prosseguidas e sem prejuízo das atividades transversais e comuns a todo o modelo organizacional,
numa lógica de eficiência, qualidade e racionalidade.
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NOTA INTRODUTÓRIA
A AMA, I.P., rege-se pela sua lei orgânica, aprovada pelo Decreto-Lei nº 43/2012 de 23 de fevereiro,
na sua redação em vigor, sendo um instituto público de regime especial, integrado na administração
indireta do Estado, dotado de autonomia administrativa e financeira e património próprio (n.º 1 do
artigo 1.º).
A AMA, I.P. foi criada em 2007, no âmbito do Programa de Reestruturação da Administração Central
do Estado (PRACE), resultando da extinção, por fusão, do Instituto de Gestão das Lojas do Cidadão, I.P.
(IGLC) com a Agência para a Sociedade do Conhecimento, I.P. (UMIC) e da transferência de atribuições
do Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas, I.P. (IAPMEI). Assim, em 2007 foram
concentradas numa única entidade, a AMA, I.P., a instalação e gestão da Lojas de Cidadão, as Lojas de
Empresa, , bem como atribuições no domínio da transformação digital e administração eletrónica.
Para efeitos de desenvolvimento e gestão de redes de lojas para os cidadãos e para as empresas, a
AMA, I.P. é equiparada a entidade pública empresarial, tendo esta equiparação sido alargada por via
do Decreto-Lei n.º 20/2018, de 23 de março, ao “desenvolvimento e operação de serviços de
tecnologias de informação e comunicação” (vd. o n.º 3 do artigo 3.º).
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Missão

Identificar, desenvolver e avaliar programas, projetos e ações de modernização e de
simplificação administrativa e promover, coordenar, gerir e avaliar o sistema de distribuição de
serviços públicos, no quadro das políticas definidas pelo Governo.

Visão

MISSÃO, VISÃO, POLÍTICA E VALORES

Ser uma entidade de referência em assestar a administração eletrónica no centro da estratégia de
modernização administrativa, desenvolver serviços públicos de qualidade centrados nos cidadãos
e nas empresas, de acordo com os respetivos eventos de vida e em diferentes canais e contribuir
para uma administração pública mais eficiente.

A Agência para a Modernização Administrativa, IP. compromete-se a cumprir todos os requisitos
legais aplicáveis à sua atividade e os decorrentes do Sistema de Gestão, bem como, a planear,
implementar, monitorizar, avaliar e melhorar continuamente a eficácia do seu Sistema de Gestão,
de acordo com os seus valores:

Política e Valores

Liderança
Ser uma referência na definição, desenvolvimento e gestão das políticas e práticas nos domínios da
administração eletrónica, modernização administrativa, atendimento ao cidadão e empresa e,
eficiência da Administração Pública.
Processos
Desenhar, implementar, medir e melhorar continuamente os processos estratégicos, operacionais
e de suporte, suportados numa gestão eficiente dos recursos tecnológicos, para atingir os mais
elevados patamares de eficácia, eficiência, qualidade, controlo e melhoria contínua.

Inovação
Ser uma referência a nível nacional e internacional na adoção e disseminação de práticas inovadoras
de gestão dos serviços públicos, administração eletrónica, modernização administrativa e redes
colaborativas.
Pessoas
Contribuir para a qualificação, valorização e desenvolvimento de competências e do potencial
individual e das equipas, visando incrementar o compromisso e a identificação com os padrões de
excelência do serviço público e reconhecendo e premiando o mérito do desempenho.

Serviço
Focalizar a prestação de serviços públicos de qualidade a cidadãos, empresas e outros clientes, nas
suas necessidades e na superação das suas expectativas, consolidando as parcerias estratégicas,
nacionais e internacionais, que apoiem na concretização dos seus objetivos e da sua missão.
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ESTRUTURA ORGÂNICA
A organização interna dos serviços da AMA, I.P. foi desenhada com uma estrutura pouco hierarquizada
e flexível, privilegiando o modelo matricial.
A estrutura orgânica para 2019 é a constante do diagrama abaixo.
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CONTEXTO EXTERNO
A atuação da AMA, I.P. é bastante diversificada e no desenvolvimento das suas atividades apresenta
competências muito abrangentes que envolvem toda a sociedade. O contexto externo é descrito no
diagrama abaixo:

•

Gerir e desenvolver redes de lojas para os cidadãos e para as empresas, em sistema de balcões
multiserviços, integrados com os canais voz e internet;

•

Promover, aproveitando as potencialidades das TIC, a participação dos cidadãos nos processos
de participação pública;
•

Promover a modernização da prestação de serviços

públicos orientados para a satisfação das necessidades dos
AMA, I.P.

cidadãos e das empresas, e a respetiva distribuição através
de canais complementares ao atendimento presencial,
designadamente, voz e Internet;

Cidadãos e
Empresas

•

Apoiar o membro do Governo na definição das linhas

estratégicas e das políticas gerais relacionadas com a
Administração
Pública

modernização

e

a

simplificação

administrativa,

transformação digital e distribuição de serviços públicos;
•

Estabelecer relações de cooperação, no âmbito das

Governo

suas atribuições, com outras entidades estrangeiras,
nomeadamente no quadro da União Europeia e dos países
Organizações
Internacionais

•

de língua oficial portuguesa;

Coordenar o processo de decisão de projetos em matéria de investimento público e dar
parecer sobre alocação de fundos comunitários, no contexto da modernização e simplificação
administrativa e transformação digital;

•

Dinamizar e coordenar uma rede interministerial de agentes de modernização e de
simplificação administrativa;
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CONTEXTO EXTERNO
•

Promover a realização de estudos, análises estatísticas e prospetivas e estimular atividades de
investigação, de desenvolvimento tecnológico e de divulgação de boas práticas, nas áreas da
simplificação administrativa e da transformação digital;

•

Definir políticas transversais e regras, com carácter vinculativo, em matéria de tecnologias de
informação e comunicação (TIC) na Administração Pública (AP);

•

Coordenar, desenvolver, gerir e avaliar programas, projetos e ações, na área da transformação
digital;

•

Mobilizar o potencial das TIC para apoiar a modernização da AP, promovendo a articulação
dos níveis central, regional e local.
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METODOLOGIA
O ciclo anual de planeamento, em conformidade com o enquadramento legal, decorre de acordo com
as seguintes atividades:
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OBJETIVOS E ESTRATÉGIA
A AMA, I. P., apresenta o seu plano de atividades de 2019, alinhado com os indicadores do Programa
Orçamental 02 – Governação e em conformidade com o Decreto-Lei n.º 183/96, de 27 de setembro,
obrigatoriedade do Plano e Relatório de Atividades, conjugado com a Lei n.º 66-B/2007 – SIADAP
(Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública).

O PA para 2019 tomou como pressupostos:


as Grandes Opções do Plano (GOP), delineadas pelo XXI Governo Constitucional;



a proposta de Lei que aprova o Orçamento de Estado para 2019;



As atribuições, competências e modelo organizacional da AMA, I.P., incluindo as orientações
decorrentes da Resolução do Conselho de Ministros n.º 141/2018 de 26 de outubro, relativas
a medidas de utilização sustentável de recursos.

O PA para 2019 tem definidos os seguintes objetivos estratégicos:
Objetivos Estratégicos AMA
1. Melhorar a qualidade da distribuição de serviços públicos
2. Implementar infraestruturas tecnológicas de apoio à modernização administrativa
3. Simplificar o relacionamento entre a administração e os seus utentes
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RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS
Para a concretização dos objetivos propostos a AMA, I.P. prevê contar com a colaboração de 296
trabalhadores (mapa de pessoal aprovado), dos quais 34 correspondem a cargos de dirigente (direção
superior, intermédia e chefes de equipa) e 151 correspondem a carreiras de técnicos superiores ou
equivalentes:
Designação

Pontuação

Dirigentes - Direção Superior
Dirigentes - Direção intermédia e chefes de equipa
Técnico Superior (inclui especialistas de informática)
Assistente Técnico (inclui técnicos de informática)
Assistente operacional

Nº RH
Previstos

Planeados

20

60

3

16
12
8

496
1812
864

31
151
108

5

15
3247

3
296

Total

Para 2019, a AMA, I.P. dispõe de um orçamento de 24,2M€, dos quais 19M€ correspondem ao
orçamento de atividades e 5,2M€ ao orçamento de projetos. O agrupamento “Despesas com Pessoal”
representa 48% do orçamento de atividades e o orçamento de projetos representa cerca de 22% do
orçamento global da AMA, I.P.

Despesas
com
pessoal

Transferências
correntes

Aquisições
de Bens e
Serviços

Outras
despesas
correntes

Despesas
de capital

Total

Orçamento
de Projetos
(OP)

€9.141.482

€13.500

€8.996.264

€287.724

€553.439

€18.989.409

€5.215.478

Orçamento de Atividades (OA)
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OBJETIVOS QUAR | Contextualização
Para 2019, a AMA, I.P. propõe para o QUAR objetivos que visam contribuir para eixos prioritários de
simplificação, transformação digital e melhoria da qualidade dos serviços públicos, bem como para o
atempado processamento das valorizações remuneratórias e conciliação da vida profissional, familiar
e pessoal.
A apresentação dos itens obedece aos parâmetros de referência previstos no QUAR: eficácia, eficiência
e qualidade, com indicação dos pesos dos parâmetros e das ponderações de cada indicador. A seleção
dos objetivos e indicadores a integrar no QUAR segue as orientações relativas ao Programa Orçamental
02 – Governação e proposta de Lei que aprova o Orçamento de Estado para 2019.
Para os objetivos de eficácia privilegiam-se algumas das principais atribuições da AMA, I.P., a
implementação de medidas de simplificação e a disseminação da transformação digital na
Administração Pública. No critério de eficiência selecionam-se os objetivos que permitem aferir
resultados em função da alocação de recursos. No parâmetro de qualidade opta-se por definir um
objetivo cujo resultado permitirá avaliar a capacidade da AMA, I.P. satisfazer as necessidades dos seus
colaboradores, no que diz respeito à conciliação da sua vida profissional, familiar e pessoal.
Descritivo dos principais objetivos e como se enquadram com os objetivos estratégicos da AMA, I.P.:
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OBJETIVOS QUAR | Matriz
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PLANO DE ATIVIDADES | Matriz de Relacionamento
Foram definidos ainda objetivos operacionais que representam a atividade corrente ou de suporte
de cada unidade orgânica da AMA, I.P. com relevo para constar no plano de atividades.

A matriz representada mostra a relação entre o número de objetivos operacionais de cada unidade
orgânica e os objetivos estratégicos:

DAG
DC
DLEC
DPCD
DSI
DTD
EAMM
ECI
EPSE
ERH
ERI
GJ
LABX
Total
PLANO DE ATIVIDADES 2019

OE1

OE2

OE3

Total

2
2
5
3
2
0

1
1
0
1
2
8

2
0
0
2
0
2

5
3
5
6
4
10

1
0
0
1
0
2
1
19

2
1
2
0
0
0
1
19

0
0
0
1
2
0
0
9

3
1
2
2
2
2
2
47
17

PLANO DE ATIVIDADES | Objetivos Operacionais
Departamento de Administração Geral (DAG)
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PLANO DE ATIVIDADES | Objetivos Operacionais
Direção de Comunicação (DC)

Direção de Lojas e Espaços Cidadão (DLEC)
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PLANO DE ATIVIDADES | Objetivos Operacionais
Direção de Portais e Conteúdos Digitais (DPCD)
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PLANO DE ATIVIDADES | Objetivos Operacionais
Direção de Sistemas de Informação (DSI)
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PLANO DE ATIVIDADES | Objetivos Operacionais
Direção de Transformação Digital (DTD)

PLANO DE ATIVIDADES 2019

22

PLANO DE ATIVIDADES | Objetivos Operacionais
Equipa de Avaliação de Medidas de Modernização (EAMM)
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PLANO DE ATIVIDADES | Objetivos Operacionais
Equipa de Plataformas e Serviços Empresariais (EPSE)

Equipa de Recursos Humanos (ERH)
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PLANO DE ATIVIDADES | Objetivos Operacionais
Equipa de Relações Internacionais (ERI)

Gabinete Jurídico (GJ)
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PLANO DE ATIVIDADES | Objetivos Operacionais

Laboratório de Experimentação da Administração Pública (LabX)
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PLANO DE FORMAÇÃO 2019

Formação Contínua na área comportamental e informática

Para Trabalhadores AMA
FORMAÇÃO
COMPORTAMENTAL

FORMAÇÃO TÉCNICA

WORKSHOPS

Curso “Acolhimento/Integração Curso “Gestão
na AMA, I.P.” [Fc /eL]
Documental”[Fc/P+eL]

Workshops Temáticos [Fc /P]

Curso “Estratégia, Inovação e
Valor no Serviço Público”
[Fc/eL]

(sessões de meio dia a 2 dias a
serem dinamizadas pelas
Unidades Orgânicas para
partilha de conhecimento com
as restantes)

Curso “Ética e Cultura
Organizacional” [Fc/eL]
Curso "Comunicação Interna"
[Fc/eL]

Curso “Regime Geral de
Proteção de Dados” [Fc/eL]

Curso “Cidadania Digital” [Fc/
1 a 2 temas por trimestre
eL]
' Curso “Competências
Digitais: editores de texto,
folhas de cálculo e folhas de
apresentação” [Fc/eL]

Curso "Inteligência Emocional"
[Fc/eL]
Ao longo de todo o ano

Legenda: Fi – Formação Inicial | Fc – Formação Contínua | P – Formação Presencial | eL – Formação eLearning | bL – Formação Blended Learning
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PLANO DE FORMAÇÃO 2019

Formação Contínua na área comportamental e informática

FORMAÇÃO PARA REDE ATENDIMENTO
Curso “Atendimento ao Público”
[Fc /eL]

FORMAÇÃO PARA REDE DE ATENDIMENTO
(Parceiros)
Curso “As Lojas de Cidadão: Missão, Visão e
Funcionamento Interno”[Fi/P]

Curso “Atendimento ao Público em Língua Curso “As Lojas de Cidadão: Missão, Valores
Inglesa” [Fc /eL]
e Serviço ao Cidadão”[Fi/P]
Curso “Gestão de Conflitos e Reclamações” Curso “Formação de Coordenadores dos
[Fc/eL]
Espaços Cidadão”[Fi/bL]
Curso “Competências Digitais: editores de
texto, folhas de cálculo e folhas de
apresentação” [Fc/eL]
Curso “Cidadania Digital”
[Fc/ eL]

Curso “Espaços Cidadão: Pressupostos e
Procedimentos”[Fi/bL]

Curso “Espaços Cidadão: Atualização de
Serviços e Atendimento ao Público”[Fi/bL]
Curso “Cidadania Digital”
[Fc/ eL]
Ao longo de todo o ano

Legenda: Fi – Formação Inicial | Fc – Formação Contínua | P – Formação Presencial | eL – Formação eLearning | bL – Formação Blended Learning
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MEDIDAS DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
O Decreto-Lei n.º 73/2014, de 13 de maio, estipula que o Plano de Atividades contempla, em capítulo
próprio, as medidas de modernização administrativa que o serviço se proponha a desenvolver.
Considerando a missão e competências da AMA, I.P. e dado que diversos objetivos definidos
concorrem para a modernização administrativa, visando a desburocratização, desmaterialização,
melhoria da qualidade, participação, inovação, disponibilização de serviços na forma digital mais
simples e poupanças na utilização de recursos, são de salientar os seguintes, aos quais será dada
continuidade em 2019:
- Implementar medidas Simplex + da responsabilidade da AMA, I.P., bem como acompanhar a
implementação de medidas Simplex + por outros organismos da AP;
- Expandir a rede do atendimento presencial (Lojas e Espaços Cidadão);
- Melhorar a qualidade do atendimento, com o objetivo de aferir a perceção dos clientes e empresas
dos serviços públicos;
- Aumentar o número de serviços de interoperabilidade na AP;
- Disponibilizar novos serviços eletrónicos e contribuir para a desburocratização e inovação de serviços
existentes, garantindo poupanças na utilização dos recursos por parte da AP e dos cidadãos;
- Acompanhar e apoiar o Orçamento Participativo de Portugal da 2019;
Os resultados que se esperam alcançar devem permitir ganhos de eficiência e, por conseguinte, de
qualidade, constituindo a oportunidade ideal para uma melhor Administração Pública, mais simples,
participativa, inovadora e facilitadora na prestação de serviços ao cidadão.
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PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Este capítulo é dedicado à informação sintética sobre iniciativas de publicidade institucional do Estado,
nos termos definidos do n.º 2 do art.º 7.º da Lei n.º 95/2015, de 17 de agosto.
A AMA, I.P. prevê no seu plano de atividades iniciativas que dão a conhecer e promovem serviços de
claro interesse público, vocacionados para os cidadãos e empresas, tais como:
- Implementar programas de comunicação sobre temas relacionados com as medidas Simplex+, os
seus produtos e serviços;
- Divulgar o Orçamento Participativo Portugal de 2019;
- Massificar o uso da Chave Móvel Digital e outras formas de autenticação online;
- Desenvolver tutoriais online que permitam incentivar a utilização dos serviços digitais;
- Promover a realização de debates temáticos sob a marca Diagrama;
- Divulgar através de um showroom as principais iniciativas de transformação digital da Administração
Pública.
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GLOSSÁRIO
ACM – Alto Comissariado para as Migrações
AMA, I.P. – Agência para a Modernização Administrativa, I.P.
AP – Administração Pública
APF – Anexo ao Pedido de Pagamento Final
BDE – Balcão do Empreendedor
CD – Conselho Diretivo
CMD – Chave Móvel Digital
ECMC – Espaço Cidadão – Mediador Cidadania
DAG – Departamento de Administração Geral
DC – Direção de Comunicação
DL – Decreto-Lei
DLEC – Direção de Lojas e Espaços Cidadão
DPCD - Direção de Portais e Conteúdos Digitais
DSI – Direção de Sistemas de Informação
DTD – Direção de Transformação Digital
DUC – Documento Único de Cobrança
EAMM – Equipa de Avaliação de Medidas de Modernização
EC – Espaços Cidadão
ECI – Equipa do Centro de Inovação
EPSE – Equipa de Plataformas e Serviços Empresariais
ERH – Equipa de Recursos Humanos
ERI – Equipa de Relações Internacionais
GAP – Gateway de SMS da Administração Pública
GEPAC – Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais
GJ – Gabinete Jurídico
GOP – Grandes Opções do Plano
iAP – Interoperabilidade na Administração Pública
IGAC – Inspeção-Geral das Atividades Culturais
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IGLC - Instituto de Gestão das Lojas do Cidadão, I.P.
IAPMEI - Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas, I.P.
ITIL – Information Technology Infrastructure Library
LabX – Laboratório de Experimentação da Administração Pública
LC – Lojas de Cidadão
OA – Orçamento de Atividades
OE – Objetivo Estratégico
OO – Objetivo Operacional
OP – Orçamento de Projetos
OPP – Orçamento Participativo Portugal
PA – Plano de Atividades
PI – Plataforma de Interoperabilidade
PPAP – Plataforma de Pagamentos da Administração Pública
PSC – Plataforma de Serviços Comuns
QREN – Quadro Referência Estratégico Nacional
QUAR – Quadro de Avaliação e Responsabilização
RH – Recursos Humanos
SIADAP – Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública
SAMA – Sistema de Apoio à Modernização Administrativa
SDG – Sustainable Development Goals
SI – Sistemas de Informação
SGO – Sistema de Gestão de Operações 2020
SPNE – Sistema Público de Notificações Eletrónicas
TI – Tecnologias de Informação
TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação
TicAPP – Centro de Competências Digitais da Administração Pública
TMR – Tempo Médio de Resolução
UMIC - Agência para a Sociedade do Conhecimento, I.P.
UO – Unidade Orgânica
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