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A transição digital representa uma oportunidade para
melhorar os níveis de produtividade, potenciando a inovação
e reduzindo globalmente os custos de gestão dos processos administrativos na Junta de Freguesia. Nesse sentido,
estão previstas reformas e investimentos nas áreas da
digitalização da gestão documental integrada, da desmaterialização dos processos e no fornecimento de competências digitais na educação, saúde, cultura e desporto.
Para assegurar que a Junta de Freguesia de Alvalade
transita para uma gestão autárquica mais digitalizada,
permitindo, ao mesmo tempo, maior conforto a cidadãos
e empresas na sua relação com a Junta, o desenvolvimento da estratégia constante nas Grandes Opções do
Plano assentará nas seguintes medidas:
— Capacitação e formação em competências digitais e
literacia digital, mediante a realização de programa de
formação que poderá ser realizado no Centro Cívico
Edmundo Pedro;
— Transformação digital integrada da gestão documental, através da utilização de ferramentas informáticas de
gestão do fluxo documental que minimizem ou, mesmo,
eliminem a utilização de papel;
— A desmaterialização dos processos administrativos
através da utilização de aplicações informáticas de
apoio à gestão de processos e fluxos de trabalho que
integrem todos os contactos com os fregueses, nomeadamente no âmbito dos licenciamentos, ação social,
contencioso jurídico e outras interações;
— Introduzir, com o apoio técnico especializado, novas
funcionalidades nos domínios da gestão dos procedimentos administrativos, aumentando o número de respostas
aos cidadãos on line, visando diminuir as situações em
que se mantém a necessidade de presença;
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— Reformular/redesenhar os meios de informação da
atividade da Junta de Freguesia com o objetivo de os tornar
mais acessíveis e aumentar a facilidade de consulta e de
pesquisa (user friedly) de todas as deliberações, dos atos
administrativos e contratuais e demais informação que
possa ter interesse para a comunidade e da documentação inerente aos compromissos assumidos, designadamente: no que se refere ao património imobiliário, identificar a localização, a utilização e as condições contratuais
dos imóveis; discriminar os processos de contratação
(distinguindo todos os tipos de procedimento (ajustes
diretos, consulta prévia, concursos), identificando as partes
contratantes, os objetos dos contratos e respetivos encargos; nos domínios dos recursos humanos, disponibilizar
toda a informação relevante relativa à gestão de recursos
humanos, designadamente, as categorias profissionais, as
remunerações e os vínculos contratuais; no que diz respeito aos apoios financeiros atribuídos, identificar as entidades beneficiárias, o valor do apoio atribuído a cada entidade - quer seja monetário, cedência de espaços ou de outro
tipo - e os objetivos que fundamentam a atribuição do
apoio, assim como os resultados atingidos após o apoio;
— Elaborar um relatório/ponto de situação dos recursos
humanos afetos à Junta de freguesia, no sentido de
avaliar a sua adequação às necessidades, numa perspetiva de eficiência (boa gestão) na utilização de recursos
públicos, detetar falhas que induzam falta de capacidade de resposta para promover os procedimentos
adequados à melhoria da eficácia dos serviços e cumprimento da sua missão de servir os cidadãos de Alvalade;
— Assegurar a formação dos trabalhadores em todos os
domínios da atividade da Junta de Freguesia - Estabelecer um Plano de Formação e promover a formação,
legalmente adequada, dos trabalhadores e colaboradores da Junta de Freguesia, através da realização de
ações de formação prestadas por entidades competentes e, necessariamente, credenciadas e reconhecidas
pela DGERT.
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