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As medidas de modernização administrativa relati-
vas à desburocratização, qualidade e inovação e, em 
especial, as que dão cumprimento ao n.º 1 do artigo 
2º do Decreto-Lei n.º 74/2014, de 13 de maio, com 
a aposta na consagração do princípio da prestação 
digital de serviços públicos, constituem-se como 
uma forma eficiente e eficaz de tornar a administra-
ção pública amiga da cidadania e do desenvolvimen-
to económico.

No n.º 2 do artigo 40º do Decreto-Lei n.º 73/2014, é 
referido que “os planos e relatórios de atividades devem 
contemplar, em capítulo próprio, as medidas de moder-
nização administrativa (…)”. Desta forma, propõe-se a 
Junta de Freguesia de Alvalade incluir essas medidas na 
área das Tecnologias de Informação e Comunicação das 
suas Grandes Opções do Plano para 2022, privilegiando 
direta e indiretamente, na sua estratégia, a definição e 
implementação de várias medidas de modernização 
administrativa através da transição digital e fazendo-as 
refletir nos planos de atividades elaborados para os 
anos seguintes.

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, deve promover 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, 
as Grandes Opções do Plano assentarão em 3 compo-
nentes nas seguintes áreas:

01— Capacitação e formação em competências digitais 
e promoção da inclusão através da literacia digital, 
prevendo o desenvolvimento de ações de formação, 
designadamente no Centro Cívico Edmundo Pedro;

02— Transformação digital integrada da gestão docu-
mental através da utilização de ferramentas informáti-
cas de gestão do fluxo documental que minimizem ou 
mesmo eliminem a utilização de papel;

03— 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, nomea-
damente no âmbito dos licenciamentos, ação social, 
contencioso jurídico e outras interações.


