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Este relatório sectorial realizado no âmbito do projecto “Engenharia e Tecnologia 2000” aborda as 
tecnologias e os sistemas de informação na Administração Pública, e a sua evolução nos vinte anos 
anteriores. Está organizado em quatro secções. A primeira – “A Administração Pública” procurará 
construir uma visão global da utilização das tecnologias, enquanto a segunda secção – “indicadores e 
valores” fornecerá valores que poderão auxiliar a compreender a dimensão do fenómeno. Seguir-se-á a 
secção intitulada “Momentos das Tis na Administração Pública” que apresentará alguns dos 
principais momentos relacionados com a gestão das tecnologias ou com a estrutura e natureza da 
própria administração, com naturais impactos claros nessa gestão. Finalmente a última secção – 
“Considerações” – procurará debater um conjunto de afirmações baseadas nas secções anteriores. 
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1. A Administração Pública 
 

A Administração Pública, central e local, congregada, forma o maior 

organismo nacional. São dezenas de milhar de funcionários, cobrindo directa ou 

indirectamente todas as actividades económicas, sociais, normativas ou legais. 

Com esta dimensão e com o cariz político que muitas vezes é acusada, não pode 

de maneira alguma ser fácil gerir a exploração das tecnologias e sistemas de 

informação.  

Duas grandes linhas de evolução estão patentes nos últimos 20 anos da 

informática na Administração Pública: a crescente descentralização dos processos 

associados à aquisição e à exploração das tecnologias de informação e a utilização 

das tecnologias para aproximar a administração do cidadão. 

A descentralização dos processos associados à gestão das tecnologias foi um 

passo inevitável. As tecnologias de informação, nomeadamente o computador, 

sofreram uma evolução muito grande. De extremamente caros de adquirir e 

manter, os computadores são hoje adquiridos em grandes superfícies. De um 

conjunto escasso de quadros qualificados, passamos para um mercado de 

profissionais vasto e crescente. De um conjunto de utilizadores restrito, a 

Administração Pública conta actualmente com milhares de utilizadores de 

ferramentas informáticas. Principalmente, de uma noção reduzida das 

tecnologias e sistemas de informação muito centrada no hardware, hoje 

predomina a visão da informação e da sua eficaz gestão. 

Com a crescente utilização das tecnologias de informação, os processos 

relacionados com a sua aquisição, concepção e exploração, não mais poderiam 

ficar confinados a uma gestão centralizada, normalmente atribuída a uma ou 

outra entidade da Administração Pública, como foi o caso da Instituto de 

Informática ou mesmo a Direcção Geral de Contribuições e Impostos. De uma 

forma natural, os diferentes organismos foram sendo dotados de enquadramento 

legal que lhes conferiu autoridade em processos como os de aquisição de 
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equipamentos, puderam alargar os seus quadros e incluir elementos qualificados 

para a exploração dos seus recursos, e conceber as soluções adequadas para as 

suas necessidades.  

No entanto, a disseminação da tecnologia e das práticas associadas não 

estiveram isentas de problemas. Em 1987, Isabel Corte Real1 apontava quatro 

factores como condicionantes: todas as mudanças são realizadas sem a correcta 

assimilação das anteriores, a baixa qualificação dos membros da administração, 

uma cultura organizacional lenta com canais de comunicação lentos, e a 

legislação. Aponta também dois caminhos importantes, a descentralização e a 

necessidade de planear as tecnologias de informação. 

Na década de 90, se tal é possível localizar no tempo, a preocupação com o 

cidadão enquanto “cliente” dos serviços da Administração Pública surge. Luís 

Vidigal2, em 1992, afirma “de uma informática orientada exclusivamente para os 

processos internos de trabalho e centrada sobretudo em preocupações de natureza 

tecnológica, assistimos hoje ao despertar de novas tecnologias orientadas para os 

clientes”. De uma preocupação centrada no seu interior, nos seus processos 

internos, a Administração Pública deve voltar-se para o cidadão, procurar 

fornecer produtos e serviços que o satisfaçam, ou seja, procurar a qualidade no 

seu desempenho, porque, apesar de frequentemente esquecida, a missão da 

Administração Pública é servir o país. Tem sido este o grande tema de debate por 

quem tem responsabilidades na matéria. O “Livro Verde para a Sociedade da 

Informação” alerta para a necessidade “de uma estratégia para dotar o estado e a 

Administração Pública de um desempenho para com os cidadãos”, e que “tal 

estratégia passará pelo poder regulador do estado ao assegurar o livre acesso e a 

troca de informação.” 

                                                      
1 Real, Isabel, “Constrangimentos à Introdução das Tis na Administração Pública”, “Informação e 

Informática, 1987, nº 6. 
2 Vidigal, Luís, “A Informática na Administração Pública: Contributos para um Retrato”, Informação e 

Informática, nº 10, 1992 
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Este tipo de estratégia ou política de actuação tem reflexos óbvios nos 

sistemas de informação concebidos. Exemplo mais flagrante desta orientação foi o 

projecto Infocid, lançado em 1991 e que continua activo. Assistimos ao 

lançamento de websites de diversos ministérios e de outros organismos do estado. 

Mais recentemente, a criação da ”Loja do Cidadão”3 m mesmo nas suas versões 

digitais, o resultado do muito reclamado “guichet-único”, e resultante do 

cruzamento de diferentes tecnologias, como workflow, bases de dados distribuídas 

ou o correio electrónico.  

Algo no entanto distorce a verdadeira realidade do que é o papel que as 

tecnologias representam no aparelho do estado, e esse algo é a imagem que a 

máquina pública tem junto dos cidadãos. Essa imagem mostra um excesso 

burocrático, entidades aparentemente voltadas para si próprias e não para o 

cidadão, ou a não comunicação ou transferência de informação entre as diversas 

entidades. A Missão para a Sociedade da Informação, no seu “Livro Verde para a 

Sociedade da Informação” afirma que “a experiência tem mostrado que a 

modernização da administração pública é antes de mais um problema cultural. 

Não basta alterar por decreto norma ou regulamento para induzir uma mudança 

efectiva qualidade dos serviços e dos desempenhos. É também indispensável um 

aclara vontade política de mudar os sistemas vigentes, que serviram istoricamnte 

de viveiro a uma cultura burocrática” 

Essa imagem de repartições públicas, cinzentas e ausentes de informática, ao 

mesmo tempo que qualquer empresa já possuía os seus serviços informatizados, 

parece ser generalizada nos cidadãos. Há uma cultura de gestão que já foi posta 

em causa no mundo privado e que provoca um desfasamento entre o que o 

cidadão espera do estado e aquilo que o estado tem para oferecer. Esta cultura 

tem reflexo natural naturalmente nos projectos que introduzem tecnologias e 

sistemas no mundo público, e na gestão dessas tecnologias. Luís Vidigal aponta 

mesmo para o problema da burocracia electrónica, cenário esse que 

                                                      
3 Martinho, Ana, “Loja do Cidadão: Uma Ilha de Excelência”, Administração Pública, nº 28, Abril 2000. 
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aparentemente nos mostra como as tecnologias por si só não alteram 

comportamentos. Contudo, a modernização da Administração Pública apresenta 

evidências de que algo se fez e fará. São muitos os sistemas concebidos com 

impacto final na qualidade do serviço prestado ao cidadão, mas o processo é lento. 

 

 

2. Indicadores e valores 
 

Neste ponto são apresentados alguns dados relativos à evolução da 

informática na Administração Pública nos últimos 20 anos. Os indicadores e 

valores expostos estão agrupados do seguinte modo: 

- Despesas com a informática; 

- Recursos humanos; 

- Equipamento; 

- Ferramentas informáticas; 

- Comunicações e disponibilização de Informação; 

- e áreas informatizadas. 

 

2.1. Despesas com a Informática 
Em 1979, imperava uma política de contenção de despesas, devido à 

conjuntura política que se vivia. Como reflexo deste aspecto, as despesas com 

a informática na Administração Pública não ultrapassaram os 749 milhares 

de contos nesse ano. 

Ao nível da estrutura das despesas realizadas em 1979, destacavam-se os 

gastos com o Pessoal que absorveram 49,8% das despesas totais com a 

informática (cf. tabela 1). Seguindo-se os gastos Material Informático com 

29,1%. É de destacar o reduzido significado das despesas efectuadas com a 

Formação, somente 0,2% do total. 
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 49,8%  
28,9% 
8,7% 
7,2% 
0,2% 
0,4% 
4,8% 

Pessoal  
Material Informático 
Materiais de uso corrente 
Serviços Informáticos 
Formação 
Terrenos, Edifícios e Const. diversas 
Outras 

1 de Janeiro de
1980 - cerca de
749 mil contos de
despesas 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 1 – Despesas efectuadas em 1979, por áreas de actividade 
 

As despesas com a Informática em 1 de Janeiro de 1999, ultrapassaram os 

42,1 milhões de contos. A maior fatia destas despesas referia-se à Aquisição de 

Equipamento Informático, com cerca de 40%, seguindo-se a Aquisição de Serviços 

com 32% e as Despesas com Pessoal com 22% (cf. Tabela 2).  

 

 
40% 
32% 
22% 
5% 
1% 

Aquisição de Equipamento 
Informático 
Aquisição de Serviços 
Despesas com Pessoal 
Serviços de Comunicações 
Formação 

1 de Janeiro de 
1999 - cerca de 
42,1 milhões de 
contos de 
despesas 

 
 
 
 
 
 

Tabela 2 – Despesas efectuadas em 1998, por áreas de actividade 
 

 

Confrontando as despesas realizadas em 1979 com as apresentadas em 1 de 

Janeiro de 1999, verifica-se que há algumas mudanças significativas. Assim ao 

nível das Despesas com Pessoal, verificou-se uma diminuição significativa, 

passando de 49,8% do total de despesas em 1979 para os 22% e 1 de Janeiro de 

1999. Outra mudança relevante prende-se com a Aquisição de Equipamento 

Informático. Em 1 de Janeiro de 1999, esta rubrica correspondeu a 40% do total 

de despesas. Ao passo que em 1979 a Aquisição de Equipamento Informático, 

nem sequer é mencionada directamente, surgindo integrada nas despesas 
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relativas ao Material Informático, representando apenas 9% do total de despesas 

dessa rubrica. 

 

 

 

 

Tabela 3 – Distribuição das Despesas efectuadas em Material Informático em 1979 

Aluguer – 81% 
Compra – 9% 
Manutenção – 10% 

 

Conforme se constata pela tabela anterior, grande parte das despesas com 

Material Informático em 1979 foi efectuada em Alugueres (81%). 

Ao nível da Aquisição de Serviços, houve um acréscimo de 1979 para 1999, 

respectivamente de 7,2% para 32% das despesas totais. É interessante observar 

qual a distribuição de despesas e as rubricas associadas às despesas relativas à 

Aquisição de Serviços, quer em 1979 quer em 1999. 

 

 

 

 

 
totais 

Estudos de Implementação - 19% 
Registo de dados - 15% 
Trab. de Exploração - 60% 
Despesas c/ Serv. de comp. em tempo partilhado - 6% 

1 de Janeiro de
1980 - cerca de
7,2% das despesas

Tabela 4 – Distribuição das despesas com os Serviços Informáticos em 1979 
 

O facto das despesas da Administração Pública com os Serviços Informáticos 

em 1979 terem atingido pouco mais de 50 mil contos, comprova a fraca 

recorrência aos serviços de empresas ou organismos de especialidade, exteriores 

ou não à Administração Pública. De acordo com a tabela 4 constata-se que em 

1979 a grande fatia de despesas incidia nos Trabalhos de Exploração, seguido dos 

Estudos de Implementação. 
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Tabela 5 – Distribuição das despesas com a Aquisição de Serviços Informáticos em 1 de 
Janeiro de 1999 

Conservação de Equipamento – 23% 
Programação – 22% 
Manutenção de Software – 19% 
Aplicações à medida – 11% 
Consultoria – 2% 
Digitação de dados – 1% 
Outras - 22% 

1 de Janeiro de 1999 -
cerca de 32% das
despesas totais 

 

Mais recentemente, em 1 de Janeiro de 1999, verifica-se uma distribuição 

mais equilibrada entre actividades como a Conservação de Equipamento, a 

Programação e a Manutenção de Software (cf. tabela 5). 

As despesas com a Formação, tal como sucedia em 1979, em 1999 contínua a 

ser alvo de uma despesa bastante reduzida, quando comparada com outras 

rubricas. 

Em 1 de Janeiro de 1999, de acordo com a tabela 6, as despesas com a 

Formação Externa eram praticamente iguais às despesas com a Formação 

Interna. Nas despesas com o Pessoal Informático, a Formação Externa era mais 

do dobro da Formação Interna, assim como as despesas com o Outro Pessoal em 

termos de Formação Interna era quase 50% superior às da Formação Externa. 

 

 

 

 

28%  
24% 
12% 
36% 

Externa – pessoal da carreira informática  
Externa – outro pessoal 
Interna – pessoal da carreira informática 
Interna – outro pessoal 

Tabela 6 – Formação em Informática em 1 de Janeiro de 1999 
 

De realçar que os sectores da Saúde e da Defesa Nacional foram os que mais 

investiram em Formação em Informática no ano de 1999. 

Em relação às despesas com Informática em 1998 por entidades/organismos, 

constata-se pela tabela 7 que houve algumas alterações. Assim, em 1979 o Sector 
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da Segurança Social era aquele que apresentava maiores despesas, com 23,1%, 

seguida pela Defesa com 17,4% e pelas Finanças com 14,3%. A Segurança Social, 

a Defesa, a Justiça, Ordem e Segurança e as Finanças, no seu conjunto, 

representavam mais de 70% das despesas totais da rubrica Material Informático. 

De acordo com os valores disponíveis, em 1 de Janeiro de 1999, o Ministérios das 

Finanças passou a ter a supremacia das despesas, com 34,2%, seguido pelo 

Ministério da Defesa Nacional com 9,9% e pelo Ministério do Trabalho e 

Solidariedade com 9,7%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1998 

0,1% 
3,7% 
2,4% 
0,1% 
1,6% 
9,7% 
4,8% 
0,1% 
6,1% 
34,2% 
6,2% 
1,8% 
1,9% 
9,9% 
0,6% 
0,7% 
1,4% 
7,7% 
6,4% 

Tribunal de contas 
Região Autónoma da Madeira 
Região Autónoma dos Açores 
Provedoria da justiça 
Presidência Conselho de Ministros 
M. Trabalho e Solidariedade 
M. da Saúde 
M. Negócios Estrangeiros 
M. Justiça 
M. Finanças 
M. Equip. e Administ. do Territ. 
M. da Educação 
M. Economia 
M. Defesa Nacional 
M. Cultura 
M. Ciência e Tecnologia 
M. Ambiente 
M. Agric., Desenv. Rural e pescas 
M. Administração Interna 

1979 

 
0,6% 
2,7% 
5,5% 
0,6% 
2,9% 
5,1% 
23,1% 
4,3% 
 
 
4,6% 
14,3% 
7,6% 
0,1% 
4,8% 
 
6,4% 
 -- 
17,4% 

Sector de actividade 
 -Agricultura 
 -Circuitos de Distribuição 
 -Educação, Cultura e Invest. 
 -Energia 
 -Habitação e Urbanismo 
 -Saúde 
 -Segurança Social 
 -Transportes e Comunicações 
Serviços gerais 
Administração Geral 
 -Emprego 
 -Finanças 
 -Gestão da Administ. Local 
- Gestão da Administ. Central 
 - Sistema Estat. Nacional e 
Planeamento 
 -Justiça, Ordem e Segurança 
 -Negócios Estrangeiros 
Defesa 

Tabela 7 – Despesas com Informática por Entidades/Organismos 
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2.2. Recursos Humanos 

O número de efectivos de que a Administração Pública dispunha em 1979 

(1503 pessoas), sofreu uma estagnação face aos anos anteriores. Tal pode ser 

justificado, por um lado, pela crescente restrição posta ao recrutamento de 

pessoal, e por outro, pelo crescimento quase nulo dos equipamentos instalados na 

altura. Nesse ano foi registada a introdução de uma nova categoria profissional, 

os Controladores, o que motivou o decréscimo do Pessoal Dirigente. Assistiu-se a 

uma tendência para o aumento do número de Operadores de Registo de Dados e a 

uma diminuição do peso relativo das chamadas Funções Específicas. 

 

 

 

 

 

 

 

Pessoal Dirigente – 6,6% (99) 
Analista – 7,2% (108) 
Programadores – 17,6% (265) 
Operadores – 21,5% (323) 
Funções Específicas – 3,3% (49) 
Oper. de Registo de dados - 40,0% (601) 
Controladores – 3,8% (58) 
Outro Pessoal – 17,2% (259) 

1 de Janeiro de 1980 -
1503 pessoas 

Tabela 8 – Pessoal afecto às funções Informáticas em 1 de Janeiro de 1980 
 

Assim, de acordo com a tabela anterior, em 1979, predominavam os 

Operadores de Registo de Dados (40,0%), seguidos dos Operadores (21,5%) e dos 

Programadores (17,6%).  

A Segurança Social, a Defesa, as Finanças e os Sistema Estatístico Nacional e 

Planeamento, em 1979, eram as áreas mais significativas no que respeita à 

distribuição dos efectivos, que em conjunto concentravam mais de 60% do total 

(cf. tabela 9). Ainda neste ano assistia-se a uma desafectação acentuada de 

pessoal, face a 1978, nas áreas da Habitação e Urbanismo (-66%), Transportes e 

Comunicações (-20%) e Saúde (-19%), devido à deslocação para a área da 

Administração Local. 
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1,0% 
3,5% 
5,3% 
0,8% 
3,5% 
6,0% 
23,5% 
5,3% 
 
 
12,8% 
8,6% 
10,0% 
 
5,5% 
 -- 
 
14,2% 

Sector de actividade 
 -Agricultura 
 -Circuitos de Distribuição 
 -Educação, Cultura e Invest. 
 -Energia 
 -Habitação e Urbanismo 
 -Saúde 
 -Segurança Social 
 -Transportes e Comunicações 
Serviços gerais 
Administração Geral 
 -Finanças 
 -Gestão da Administ. Local 
 - Sistema Estat. Nacional e Planeamento 
 
 -Justiça, Ordem e Segurança 
 -Negócios Estrangeiros 
 
Defesa 

Tabela 9 – Pessoal Informático, segundo os grupos de categorias em 1979 
 

No que respeita às funções informáticas, em 1 de Janeiro de 1999, o pessoal 

distribuía-se em maior número pela Exploração (25%), Suporte a Utilizadores 

(21%) e Desenvolvimento (19%) (cf. tabela 10). 

 

 

 

 

 

 

Exploração – 25% (879) 
Suporte a utilizadores – 21% (739) 
Desenvolvimento – 19% (663) 
Sistemas/Planificação – 10% (263) 
Direcção – 8% (211) 
Comunicações – 5% (132) 
Outro Pessoal – 12% (316) 

1 de Janeiro de 1999 -
3526 (1,2% do total dos
funcionários) 

Tabela 10 - Pessoal afecto às funções Informáticas em 1 de Janeiro de 1999 
 

Em 1 de Janeiro de 1999, a Defesa Nacional era o sector com maior número 

de pessoas afectas às funções informáticas (16,9%), seguido do Ministério das 

Finanças (14,5%) e do Ministério do Trabalho e Solidariedade (10,0%) (cf. tabela 
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11). A Defesa Nacional era igualmente o sector com maior número de pessoas 

afectas à Exploração, ao Suporte a Utilizadores e a Sistemas/Planificação. No 

entanto o sector das Finanças era o que apresentava o maior número de pessoas 

associadas ao Desenvolvimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8% 
4,1% 
3,7% 
0,1% 
3,5% 
10,0% 
9,5% 
0,4% 
6,4% 
14,5% 
4,3% 
10,4% 
1,9% 
16,9% 
0,7% 
0,7% 
1,4% 
7,7% 
4,1% 

Tribunal de contas 
Região Autónoma da Madeira 
Região Autónoma dos Açores 
Provedoria da justiça 
Presidência Conselho de Ministros 
M. Trabalho e Solidariedade 
M. da Saúde 
M. Negócios Estrangeiros 
M. Justiça 
M. Finanças 
M. Equip. e Administ. do Territ. 
M. da Educação 
M. Economia 
M. Defesa Nacional 
M. Cultura 
M. Ciência e Tecnologia 
M. Ambiente 
M. Agric., Desenv. Rural e pescas 
M. Administração Interna 

Tabela 11 – Pessoal Informático, segundo os grupos de categorias em 1 de Janeiro de 1999 
 

Atendendo aos dados relativos a 1979 e a 1998, constata-se que algumas 

funções desapareceram, outras mudaram de nome e outras foram criadas de 

novo. 

Em relação à distribuição do pessoal por categorias, verifica-se que o sector 

da Defesa Nacional passou a ser o que possui maior número de pessoas afectas às 

funções informáticas em detrimento da Segurança Social. 
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2.3. Equipamento 
Em relação ao equipamento é notória a discrepância entre o que sucedia em 

1979 e os dados de 1 de Janeiro de 1999, quer em número de máquinas, quer em 

termos de capacidade. 

Assim, em 1979, a Administração Pública tinha ao seu dispor 126 

computadores recenseados, dos quais 69% possuíam memória inferior ou igual a 

16K (cf. tabela 12). 

 

 

 

 

 

 

 

1 de Janeiro de 1980 - 126 

69% 
17,5% 
1,6% 
6,3% 
5,6% 

MC£ 16 K 
16 K < MC£64 K 
64 K<MC£256 K 
128 K<MC£256 K 
MC>256 K 

Tabela 12 - Número de computadores pessoais instalados 
 

Em 1979, na administração Pública, predominavam os equipamentos 

pequenos e os muito pequenos.  

Em contraste com esta situação, em 1 de Janeiro de 1988 a Administração 

Pública tinha 651 computadores e 5052 microcomputadores recenseados.  

Em 1 de Janeiro de 1999, na Administração Pública, o número de 

computadores pessoais registados aumentou para 84 352. Destes 86% eram do 

tipo Desktop, 10% do tipo Workstation e 4% portáteis. Por sua vez os 

computadores pessoais, face ao que sucedia em 1979, deixam de ser classificados 

em função da sua memória central e passam a ser classificados em função do seu 

tipo de processador. De acordo com a tabela seguinte verifica-se que 

predominavam os computadores com processador Pentium ou equivalente com 

61,8%, seguido dos 486 e equivalente com 34,9%. Este último dado reflecte uma 

certa antiguidade dos computadores. 
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Tipos de processadores dos computadores pessoais 

1 de Janeiro de 1999 - 84 352 computadores pessoais 
computadores 

61,8% 
1,6% 
34,9% 
1,4% 
0,3% 

Pentium e equivalente 
Macintosh 68040 ou inferior 
486 e equivalente 
Power PC 
Outros 

Tabela 13 – Tipos de Processadores dos Computadores Pessoais 
 

Dos 84 352 computadores pessoais existentes em 1 de Janeiro de 1999, 47% 

estavam ligados em rede, 40% eram postos autónomos e 13% terminais. Em 

relação aos computadores servidores, o seu número total era de 5070, dos quais 

57% eram microcomputadores, 425 departamentais e 1% mainframes. 

O valor total do equipamento, em 1979, era de 916 milhares de contos dos 

quais 792 mil contos diziam respeito ao valor do parque de computadores e os 

restantes 124 mil contos ao equipamento de registo de dados.  

As áreas mais bem apetrechadas eram a Segurança Social, a Defesa Nacional 

e a Justiça, Ordem e Segurança. Estes três sectores em conjunto absorviam mais 

de 57% do total instalado (cf. tabela 14). 
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Valor total do 
equipamento 
informático em 1 
de Janeiro de 
1980: 
 Cerca de 916 mil 
contos 

A. P. e Defesa Nacional 

 
0,9% 
2,8% 
10,5% 
0,5% 
3,8% 
3,3% 
25,9% 
2,6% 
 
 
0,4% 
6,6% 
7,0% 
3,8% 
 
13,1% 
0,1% 
 
18,7% 

Sector de actividade 
 -Agricultura 
 -Circuitos de Distribuição 
 -Educação, Cultura e Invest. 
 -Energia 
 -Habitação e Urbanismo 
 -Saúde 
 -Segurança Social 
 -Transportes e Comunicações 
Serviços gerais 
Administração Geral 
 -Finanças 
 -Gestão da Administ. Local 
 - Sistema Estat. Nacional e Planeamento 
 
 -Justiça, Ordem e Segurança 
 -Negócios Estrangeiros 
 
Defesa 

Tabela 14 – Valor dos equipamentos instalados por áreas de actividade 
 

No que concerne à modalidade de aquisição de equipamentos predominava a 

modalidade do aluguer (62,7%), em detrimento da modalidade de compra (36,8%). 

Os restantes 0,5% corresponderam a equipamento cedido gratuitamente. 

Em 1 de Janeiro de 1999, o valor do parque informático da Administração 

Pública ultrapassava os 105 milhões de contos. De acordo com a tabela seguinte 

constata-se que o Ministério das Finanças surge como sendo o sector mais bem 

apetrechado, absorvendo 47,6% do total. Assim é notório face a 1979, o forte 

investimento realizado neste sector em detrimento de outros como o da Defesa 

Nacional (5,5%), o da Justiça (7,2%) e o do Trabalho e Solidariedade (6,3%). 
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1 de Janeiro de 1999 - o 
valor do parque informático
era superior a 105 milhões 
de contos 

0,8% 
1,7% 
1,5% 
0,07% 
1,1% 
6,3% 
5,5% 
0,1% 
7,2% 
47,6% 
4,8% 
2,1% 
2,6% 
5,5% 
1,6% 
0,4% 
1,2% 
6,1% 
3,2% 

Tribunal de contas 
Região Autónoma da Madeira 
Região Autónoma dos Açores 
Provedoria da justiça 
Presidência Conselho de Ministros 
M. Trabalho e Solidariedade 
M. da Saúde 
M. Negócios Estrangeiros 
M. Justiça 
M. Finanças 
M. Equip. e Administ. do Territ. 
M. da Educação 
M. Economia 
M. Defesa Nacional 
M. Cultura 
M. Ciência e Tecnologia 
M. Ambiente 
M. Agric., Desenv. Rural e pescas 
M. Administração Interna 

Tabela 15 – Valor dos equipamentos instalados por áreas de actividade 
 

Em 1979, o equipamento com mais de 5 anos correspondia, em valor, a 46% 

do total. Em contraste com esta situação, em 1 de Janeiro de 1999, 14,9% dos 

servidores tinham mais de 5 anos, 35,7% tinham entre 2 a 5 anos e 49,4% tinha 

menos de dois anos. 

Em 1979, era evidente a concentração dos equipamentos informáticos nas 

duas principais áreas urbanas do País – Lisboa e Porto. Estas duas áreas 

possuíam 77,8% do total de computadores. 
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6 (4,8%) 
2 (1,6%) 
6 (4,8%) 
5 (4,0%) 
3 (2,4%) 
84 (66,7%) 
2 (1,6%) 
14 (11,1%) 
3 (2,4%) 
1 (0,2%) 

Nº Computadores Distrito 

Aveiro 
Beja 
Braga 
Coimbra 
Évora 
Lisboa 
Portalegre 
Porto 
Setúbal 
Vila Real 

Tabela 16 – Distribuição do número de computadores por distrito 
 

Em 1 de Janeiro de 1988 persistia a tendência para que a maior parte dos 

equipamentos se situasse no distrito de Lisboa (52,8%), embora com um 

decréscimo face a 1979. Tal não será alheio ao facto da Administração Central 

estar sediada na capital. A Administração Central, 1 de Janeiro de 1988, possuía 

94% dos microcomputadores e 80% dos computadores. 

Em 1979 as marcas fornecedoras de equipamento informático da 

Administração Pública eram em número de dezasseis. Destas destacavam-se a 

IBM com 21,4%, a Nixdorf com 14,3%, a Logabax com 11,9% e a Burroughs com 

11% dos fornecimentos. A IBM nesta altura continuava a ser o principal 

fornecedor, embora demonstrando uma quebra significativa face a anos 

anteriores, onde chegou a fornecer 50% do equipamento.  

Em 1 de Janeiro de 1999, a situação era algo diferente quando comparada 

com 1979. Atendendo à tabela seguinte observa-se que no caso dos 

microcomputadores a Unisys, a IBM e a Compaq possuem cada uma delas uma 

quota próxima dos 12%, seguindo-se a HP com 9%, a Olivetti e a ICL com uma 

percentagem próxima dos 6% e finalmente com menor significado a Apple e 

Digital com aproximadamente 2%. No entanto, o grande destaque vai para os 

 

»«wp 4 (2000) 

18



 
 
                                                                                                          Escola de EngenhariaUniversidade do Minho    Departamento de Sistemas de Informação  
                                                                                                             »«MERCADOS E NEGÓCIOS: DINÂMICAS E ESTRATÉGIAS 

40% das "Outras Marcas", justificada pela proliferação das chamadas "Marcas 

Brancas". 

 

 

 

 

 

 

 

 

12% 
12% 
11% 
9% 
6% 
5% 
3% 
2% 
40% 

IBM 
Unisys 
Compaq 
HP 
Olivetti 
ICL 
Apple 
Digital 
Outros 

Tabela 17 – Microcomputadores (pessoais e servidores) por marcas 
 

Relativamente às marcas de computadores departamentais a distribuição 

podia ser vista em três grupos: a HP e a Digital com uma percentagem próxima 

dos 18%, a SUN, a Compaq, a IBM e a Unisys com percentagens de 10% e 9% e 

finalmente a ICL e a NCR com uma percentagem a rondar os 5%.  

Quanto aos mainframes, surgiam como marcas predominantes a IBM e a 

Unisys, respectivamente com 24% e 21% do total, seguidas da ICL com 14%. 

 

2.4. Ferramentas Informáticas 
Em 1 de Janeiro de 1988, o sistema operativo dominante era o MS-DOS, que 

estava presente em 78% dos microcomputadores da Administração Pública, 

seguido do Unix. Quando comparada com a situação em 1 de Janeiro de 1999, 

constata-se que houve uma mudança acentuada no que respeita aos sistemas 

operativos. Ao nível dos computadores pessoais o Windows 95 era o mais 

implementado com 51,4%, seguido do Windows 3.X com 21,3% (cf. tabela 18). 
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Tabela 18 – Sistemas Operativos dos Computadores Pessoais em 1 de Janeiro de 1999 

51,4% 
21,3% 
12,4% 
7,2% 
4,4% 
2,9% 
0,4% 

Windows 95 
Windows 3.X 
Windows NT Workstation 
MS-DOS 
Windows 98 
MAC/OS 
Outros 

 

No que concerne aos sistemas operativos dos servidores microcomputadores, o 

Windows NT Server era o mais implantado com 53%, seguido do Windows for 

Workgroups e do Netware, cada um com 12% e o Unix com 7%. Em relação aos 

servidores departamentais, o sistema operativo mais utilizado era o Unix (52%), 

seguido do Windows NT Server (26%), do Solaris (9%) e do AS-400 (4%). 

Em termos de sistemas operativos de rede, de acordo com a tabela seguinte, 

verifica-se que a preferência em 1 de Janeiro de 1999 recaía sobre o Windows NT 

(43%) e o Novell Netware (21%). 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemas Operativos de Rede 

43% 
21% 
5% 
4% 
27% 

Windows NT 
Novell Netware 
LAN Manager 
Mac-OS 
Outros 

Tabela 19 – Tipos de rede local e sistemas operativos 
 

Ao nível das ferramentas de produtividade individual, em 1 de Janeiro de 

1999, de acordo com as tabelas da figura seguinte, constata-se que: o processador 

de texto o MS Word era o mais utilizado com 91,4%; o MS Excel era a folha de 

cálculo mais utilizada com 94,8%; e o MS Access era o preferido de 87% dos 

utilizadores de bases de dados de uso pessoal. 
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Processador de Texto  Folha de Cálculo  Bases de Dados 

MS Word 91,4%  MS Excel 94,8%  MS 
Access 87% 

Corel Word 
Perfect 0,5%  MS Excel 

Mac 3,7%  File 
Maker 6% 

Outros 8,1%  Quattro 
Pro  0,7%  dBase 5% 

   Lotus 123 0,6%  CA 
Clipper 1% 

   Outros 0,2%  Outros 1% 

Figura 1 – Ferramentas de produtividade individual 
 

No que diz respeito aos produtos informáticos existem algumas situações 

onde era possível, em 1 de Janeiro de 1999, verificar-se uma grande dispersão ao 

nível da utilização (cf. figura 2). Esta dispersão verificava-se essencialmente ao 

nível das linguagens para desenvolvimento interno de aplicações, dos sistemas de 

gestão de bases de dados (SGBD) utilizados, dos pacotes de software integrado de 

automatização de escritórios, e do software de correio electrónico. 
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Linguagens p/ 
Desenvolvimento Interno 
de Aplicações 

 SGBD  

Pacotes de Software Integrado 
de Automatização de 
Escritórios p/ Grupos de 
Trabalho 

Access Basic 22%  Oracle 34%  MS Exchange 52% 
Cobol 22%  SQL Server 16%  Elenix 18% 
Clipper 15%  4th Dimension 14%  Lotus Notes 10% 
Visual Basic 11%  Informix 9%  Outros 20% 
C 7%  DB2 9%    

C++ 4%  Sybase 3%  Software de Correio 
Electrónico Interno 

RPG 4%  Ingres 2%  MS Exchange 47% 
Pascal 3%  Outros  13%  Elenix 9% 
Java 2%     Ms-Mail 6% 
Fortran 2%     Lotus Notes 5% 
Outros  8%     CC-Mail 2% 
      Outros 31% 

 
Figura 2 – Exemplos de produtos informáticos onde se verifica dispersão ao nível da 

utilização 
 

2.5. Comunicações e Disponibilização de Informação 
Em 1 de Janeiro de 1999 a maioria dos organismos não disponibilizavam 

informação na Internet; aqueles que a disponibilizam, pouco mais de metade, 

divulgava informação específica (informação obtida/produzida pelo organismo 

através da execução das suas actividades próprias) (cf. figura 3). 

 

 Entidades que 
disponibilizam 
informação na Internet 

 Tipo de Informação 
disponibilizada na Internet 

 

 Disponibiliza 38%  Informação 
Institucional 

54%  

 Não 
disponibiliza 

62%  Informação 
específica 

35%  

    Informação on-line 11%  
Figura 3 – Utilização da Internet 
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Nove Sectores da Administração Pública tinham mais de 50% de organismos 

que disponibilizavam informação na Internet. Apenas um Sector, o Ministério dos 

Negócios Estrangeiros, não disponibiliza informação via Internet. 

Em 1 de Janeiro de 1999, de acordo com as tabelas da figura seguinte, 

constata-se que grande parte dos organismos já possuía correio electrónico 

externo (67%), embora a média de endereços por organismo com correio 

electrónico fosse reduzida. Verifica-se, igualmente, que alguns organismos 

utilizavam o correio electrónico externo para garantirem algumas 

funcionalidades do correio electrónico interno. 

 

Entidades com 
Correio Electrónico 
Externo 

 
Entidades com 
correio Electrónico 
Interno 

 

Produtos 
Utilizados p./ 
Electrónico 
Externo 

 
Produtos 
Utilizados p./ 
Electrónico Interno 

Tem 67%  Tem 32%  Internet 66%  MS-Echange 47% 
Não Tem 33%  Não Tem 68%  Exchange 23%  Elenix 9% 
      X.400 2%  MS-Mail 6% 
      Outros 9%  CC-Mail 2% 
         Outros 31% 

Figura 4 – Utilização do Correio Electrónico 
 

2.6. Áreas Informatizadas 
Em termos de utilização principal, em 1979, a área da gestão absorvia uma 

apreciável parte (quase 80%) do número de computadores instalados na 

Administração Pública. Seguia-se em importância relativa o cálculo científico com 

uma utilização de 13,5% do total dos computadores. A formação e o controlo 

industrial eram menos significativos, respectivamente com 4,8% e 2,4% do total 

instalado. 

Ao nível das áreas informatizadas, em 1 de Janeiro de 1999, constatava-se 

que as chamadas "Áreas Comuns" estavam, genericamente, informatizadas em 

baixo grau. De acordo com as tabelas da figura seguinte a área de gestão 

financeira era a mais informatizada com 48%. 
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 Áreas Comuns Informatizadas  Outras Áreas Informatizadas  
 G. R. Financeiros 48%  Gestão de Bibliotecas 64%  

 G.R. Humanos 40%  Atendimento ao 
Público 41%  

 G. Correspondência 33%  Produção 35%  
 G.R. Materiais 33%     

 G. Processos 
Administrativos 21%     

 G. Documental 20%     
 Apoio à Decisão 20%     

Figura 5 – Áreas Informatizadas em 1 de Janeiro de 1999 
 

Nas "Outras Áreas" era patente a fraca percentagem de informatização nas 

áreas de "Atendimento ao Público" e "Produção"4. 

 

Fontes: 

• - A Informática na Administração Pública (Situação em 1 de Janeiro 

de 1999) 

• Ed. Ministério das Finanças – Inst. de Informática. 

• - A Informática na Administração Portuguesa em 1 de Janeiro 1980 

• Direcção-Geral da Organização Administrativa – Departamento de 

Informática. 

• - Fernandes, José Palma, "A Situação da Informática", Informação & 

informática, pp. 26-32, n.º 4, Ano 3, Junho 1989. 

• - Santos, A. Mendes; Baptista, Deolinda; Conceição, Valdemar; "Um 

panorama das Aquisições de material Informático na Administração 

Pública em 1987", Informação & informática, pp. 23 – 28, n.º 2, Ano 2, 

1988. 

 

                                                      
4 Considera-se que a área da Produção engloba as actividades ligadas às finalidades específicas de um 

organismo. 
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3. Momentos Tis na Administração Pública 
 

A vida de uma organização, ou grupo de organizações como é a Administração 

Pública, é marcada por um conjunto de momentos que constituíram ponto de 

viragem e que espelham a sua história. No caso particular da adopção e utilização 

de Tis, dois tipos de momentos foram aqui considerados, os estruturais e os 

tecnológicos. Os primeiros referem-se aos momentos que determinaram 

modificações ao nível das estruturas com implicações na utilização de Tis, e que 

compõem a Administração Pública, e das suas competências. Os segundos 

representam momentos tecnológicos chave, momentos esses como a introdução de 

tecnologia nova ou a criação de sistemas de informação inovadores. 

 

 
3.1. Momentos estruturais 

1977 

Criação, pelo DL 464/77 do Instituto de Informática. A sua tutela tem-se 

situado predominantemente na Secretaria de Estado do orçamento, embora 

durante o período 1987-93 tenha pertencido à Secretaria de Estado dos Assuntos 

Fiscais. Ao Instituto de Informática foram sempre conferidas competências 

relacionadas com a introdução de tecnologias na Administração Pública. Se no 

início tal correspondia inclusive à concepção e operacionalização de sistemas de 

informação, actualmente, com a descentralização no seio da Administração 

Pública no tocante a decisões relativas à aquisição, concepção e exploração de 

sistemas, a sua missão situa-se ao nível da dinamização da introdução e do 

desenvolvimento das TI na administração pública. 

 

1986 

Criado o Secretariado para a Modernização Administrativa, para promover a 

inovação e a reforma selectiva no seio da Administração Pública, visando o 
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aumento da eficácia global da gestão pública, a melhoria da sua relação com os 

administrados a simplificação de processos e a descentralização. 

 

1989 

As Administrações Pública Fiscal e Aduaneira foram dotadas de meios 

próprios de TI. Dá-se um certo vazio na actividade do Instituto de Informática, ao 

mesmo tempo que a fuga de quadros do Instituto é grande. 

 

Ao longo deste últimos vinte anos, ocorreu um fenómeno de descentralização 

das actividades relativas à gestão das tecnologias. Se no início de década de 

oitenta, o Instituto de Informática, à excepção da Direcção Geral de Contribuições 

e Impostos e de alguns outros organismos, que tinham estruturas e recursos 

próprios, era a entidade pela qual passava um qualquer iniciativa de TI, ao longo 

dos anos a tendência foi de descentralizar e dotar dos recursos necessários os 

organismos da Administração Pública, para que eles próprios tenham a 

capacidade de introduzir e de desenvolver tecnologia apropriada ao seu contexto. 

Obviamente que a esta movimento não é alheio a democratização e a banalização 

das tecnologias, nomeadamente o computador, que permitem de uma forma 

simplificada adquirir, desenvolver e explorar sistemas localmente. 

 

3.2. Momentos Tecnológicos e de Gestão das Tecnologias 
1974 

Primeira edição dos relatórios anuais “Informática na AP”. Estes relatórios 

procuram espelhar as tecnologias na Administração Pública, ao apresentarem 

valores correspondentes a investimentos em equipamentos ou formação, ou 

inventários de equipamento ou de software. 

A título de curiosidade, para que fosse possível procedera uma contagem de 

equipamento, em 1974 um computador era “todo o sistema digital com as 

seguintes características: programação interna, capacidade de memória igual ou 
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superior a 2kb, componentes electrónicos, possibilidade de programação sem 

alteração dos componentes, possibilidade de entrada e saída automática de 

dados.” 

 

1977 

Primeira publicação nos relatórios “Informática na AP” de valores relativos a 

formação. 

 

1982 

Para contabilização nos relatórios “Informática na AP”, são considerados 

como computadores os mainframes e os mini-computadores. Início da 

apresentação de informação sobre software. 

 

1984 

Primeiro exercício de planeamento de sistemas de informação. 

 

1990 

Rede científica nacional pela RCCN. 

 

1991 

Arranque do sistema Infocid, talvez a primeira evidência de uma preocupação 

com o cidadão enquanto cliente da Administração Pública. 

 

1996 

Criação da comissão Euro. 

 

1997 

Livro verde para a sociedade da informação, com natural reflexo na 

Administração Pública. 
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Obrigatoriedade de apresentar planos estratégicos para todos os organismos 

do ministério das finanças com natural reflexo na gestão das tecnologias. 

 

 

4. Considerações Finais 
 

Em 1980 a Direcção-Geral de Organização Administrativa, no seu relatório 

anual sobre a "Informática na Administração Pública", alertava para o facto de o 

recurso à informática impor novas capacidades e perfis de gestão, estruturas 

adequadas, tecnologias avançadas, novos tipos de funcionários e a necessária 

formação específica. No mesmo relatório era ainda referido que "os custos 

elevados dos equipamentos e da sua exploração, em confronto com uma utilização 

por vezes menos justificada e ordenada, impõem um especial cuidado nos 

diagnósticos prévios e nos estudos de oportunidade e rentabilidade, de forma a 

satisfazerem-se necessidades reais, com a tentativa do pleno emprego do material 

em serviço". Assim, estas condicionantes apontavam para a necessidade da 

existência de um Plano Director de Informática para a Administração Pública.  

Por sua vez, no relatório realizado pelo Instituto de Informática sobre a 

Informática na Administração Pública (Situação em 1 de Janeiro de 1999), as 

grandes preocupações, ao nível informático, centravam-se na: 

• Criação de uma harmonização de opções estratégicas das tecnologias 

de informação a nível central; 

• Normalização na disponibilização de software para o utilizador; 

• Necessidade de informatização ao nível das "Áreas Comuns", 

"Produção" e "Atendimento ao Público"; 

• Utilização do correio electrónico; 

• Utilização da Internet; 

No referido relatório é mencionado que a harmonização de opções estratégicas 

das tecnologias de informação a nível central ainda está longe de ocorrer. 
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Contudo em alguns casos já se verifica, nomeadamente em relação às 

ferramentas de produtividade individual e aos sistemas operativos dos 

computadores pessoais (cf. figura 1). 

Contudo existem situações em que há grande dispersão na utilização de 

produtos informáticos, nomeadamente nas linguagens para desenvolvimento 

interno de aplicações, nos sistemas de gestão de bases de dados (SGBD) 

utilizados, nos pacotes de software integrado de automatização de escritórios e no 

software de correio electrónico interno (cf. figura 2).  

Esta dispersão verifica-se igualmente em relação às redes, especialmente nos 

tipos de rede local e sistemas operativos de rede. De realçar que 74% das 

entidades da Administração Pública possuem rede local. 

A existência da normalização na disponibilização de software para o 

utilizador, reveste-se de especial importância, uma vez que permite, aquando da 

mobilidade dos utilizadores, uma adaptação mais fácil ao posto de trabalho sem 

custos adicionais de formação na utilização das tecnologias de informação. As 

ferramentas de produtividade individual e os sistemas operativos dos 

computadores pessoais, são dois exemplos desta normalização, que apresentam 

elevadas percentagens de utilização do mesmo software ou de software do mesmo 

fabricante. 

Ao nível das áreas informatizadas, constata-se que as chamadas "Áreas 

Comuns" estão, genericamente, informatizadas em baixo grau (cf. figura 5). Nas 

denominadas "Outras Áreas" é também patente a fraca percentagem de 

informatização nas áreas de "Atendimento ao Público" e "Produção". 

Esta situação poderá configurar a necessidade de um esforço adicional, tanto 

a nível de desenvolvimento de software como de instalação de software que a 

própria Administração já disponibiliza para algumas daquelas áreas. 
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Uma grande maioria dos organismos já possui correio electrónico externo, 

embora seja uma área de previsível expansão, dado que a média de endereços por 

organismo com correio electrónico é reduzida. 

Na Administração pública a Internet é vista como um meio que os seus 

organismos podem utilizar tanto para fornecer informação como para prestar 

serviços aos cidadãos. Esta utilização permite descongestionar os Serviços de 

Atendimento ao Público e facilitar a vida ao cidadão e à empresa. Em 1 de 

Janeiro de 1999 a maioria dos organismos ainda não disponibilizavam 

informação na Internet (cf. figura 3). Na óptica da Comissão Intersectorial de 

Informática, esta área terá um grande desenvolvimento a curto prazo. 

 

A aquisição de equipamento informático representou cerca de 40% das despesas 

com informática, o que traduz um apreciável esforço financeiro na actualização 

da infra-estrutura tecnológica. 

Dado que, segundo Comissão Intersectorial de Informática, a informática é 

considerada um instrumento estratégico nas organizações da Administração 

Pública, a contratação de serviços de SI/TI deve ser alvo de redobrados cuidados e 

subordinar-se a políticas previamente estabelecidas. Atente-se para o facto de o 

valor das despesas com Aquisição de Serviços Informáticos ser 23% superior ao 

valor das despesas com o Pessoal. Esta discrepância alerta para a necessidade de 

existir uma política que criterie as Aquisições de Serviços Informáticos. 

A nível de formação em Informática existe uma preocupação de reforçar a 

formação interna no sentido de rentabilizar os recursos da Administração 

Pública. 

 

Assim, passados cerca de 20 anos, parece-nos que as preocupações 

evidenciadas em 1980, ao nível da informática, se mantêm de alguma forma 

actuais no panorama da Administração Pública.  
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