
  

 

DESIGNAÇÃO DO PROJETO CÓDIGO DO PROJETO 

Promoção das TIC na Administração e Serviços Públicos ALG-50-2016-04 

 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Melhorar o acesso à tecnologias de Informação e Comunicação, bem como a sua utilização e 

qualidade. 
 

REGIÃO DE INTERVENÇÃO 

Algarve 
 

ENTIDADE BENEFICIÁRIA 

Município de São Brás de Alportel 
 

DATA DE APROVAÇÃO DATA DE INÍCIO DATA DE CONCLUSÃO 

2015 2016 2020 
   

CUSTO TOTAL  
ELEGÍVEL 

APOIO FINANCEIRO  
DA UNIÃO EUROPEIA 

APOIO FINANCEIRO  
PÚBLICO NAC./REG.* 

1 827 214,74€ 1 461 771,79€ 365 442,96€ 

  * Quando aplicável 
   

OBJETIVOS, ATIVIDADES E RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS 

Face ao grande Objetivo Estratégico assumido para os próximos anos, por parte da Rede Algarve 

Central, que é o de, melhorar o nível de qualidade, fiabilidade e segurança, na prestação de 

serviços às empresas e particulares, concretizando a aposta em novos canais de comunicação 
e meios de suporte, como forma de reduzir os tempos de resposta por parte das máquinas 
autárquicas são assumidos 2 grandes conjuntos de Apostas: 

1.Assegurar uma Administração local mais eficiente (Smart Administration) 

2. Promover uma maior adesão dos particulares aos meios digitais (Smart Citizens) e públicos-
alvo prioritários, 

 

Tendo como principais Objetivos: 

-Harmonizar os procedimentos na Rede Algarve Central, facilitando a sua compreensão e 
utilização poe parte das empresas e particulares; 

-Criar novos canais de interação e de serviço, incentivando ao seu uso, com vista, a médio prazo, 

a generalizar a submissão e consulta de pedidos online, por via da instalação de portais 
municipais app's e outras plataformas de serviços telemáticos; 

-Proceder à necessária reengenharia e desmaterialização interna de processos, mediante a 

aquisição de TICs e consultadoria, por forma a modernizar e reduzir os custos e as eventuais 
falhas internas; 



  

 

-Assegurar a implementação de mecanismos que assegurem a completa integração das 
plataformas de bases de dados e serviços municipais com a AMA, nomeadamente no que se 
refere ao balcão do Empreendedor ( BdE ). 

 


