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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre um mercado único digital competitivo - a administração pública em linha como 
força motriz 

(2011/2178(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o acervo comunitário no domínio do Mercado Interno e da Sociedade de 
Informação,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "EUROPA 2020 – Estratégia 
para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo" (COM(2010)2020),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Uma Agenda Digital para a 
Europa" (COM(2010)0245),

– Tendo em conta a sua Resolução, de 5 de maio de 2010, sobre a nova Agenda Digital 
para a Europa: 2015.eu1,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho Europeu, de 31 maio de 2010, sobre uma 
Agenda Digital para a Europa, 

– Tendo em conta as conclusões do Conselho Europeu, de 17 de junho de 2010, sobre a 
estratégia Europa 2020, incluindo a Agenda Digital (ponto 7),

– Tendo em conta o Guia para a contratação de TIC baseadas em normas – Elementos de 
uma boa prática, publicado pela Comissão em 23 de dezembro de 2011,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Aproveitar os benefícios da 
faturação eletrónica para a Europa" (COM(2010)0712),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Plano de ação europeu 
(2011-2015) para a administração pública em linha – Tirar partido das TIC para 
promover uma administração pública inteligente, sustentável e inovadora" 
(COM(2010)0743),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Para a interoperabilidade dos 
serviços públicos europeus – Estratégia Europeia de Interoperabilidade (EEI) para os 
serviços públicos europeus (Anexo 1) e o Quadro Europeu de Interoperabilidade (QEI) 
para os serviços públicos europeus (Anexo 2)" (COM(2010)0744),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Plano de ação 'Administração 
em linha i2010' – Acelerar a Administração em linha na Europa para benefício de todos" 
(COM(2006)0173),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Um quadro coerente para gerar 

                                               
1 JO C 81 E de 15.3.2011, p. 45.
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confiança no Mercado Único Digital para o comércio eletrónico e os serviços em linha" 
(COM(2011)0942),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Ato para o Mercado Único –
Doze alavancas para estimular o crescimento e reforçar a confiança mútua: Juntos para 
um novo crescimento" (COM(2011)0206),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 31 de março de 2011, relativa à 
"Proteção das infraestruturas críticas da informação – Realizações e próximas etapas: 
para uma cibersegurança mundial",

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 30 de março de 2002, relativa à 
"Proteção das infraestruturas críticas da informação – Proteger a Europa contra os 
ciberataques e as perturbações em grande escala: melhorar a preparação, a segurança e a 
resiliência",

– Tendo em conta o Pacote de Dados Abertos da Comissão, publicado em dezembro de 
2011, constituído pela Comunicação da Comissão "Dados abertos – Um motor de 
inovação, crescimento e governação transparente", a proposta de diretiva da Comissão 
que altera a Diretiva 2003/98/CE relativa à reutilização de informações do setor público 
(COM(2011)0877) e a Decisão da Comissão, de 12 de dezembro de 2011, relativa à 
reutilização de documentos da Comissão (COM(2011)0833),

– Tendo em conta o estudo relativo ao impacto económico das informações do setor 
público realizado pela Comissão Europeia em 2011 (estudo Vickery),

– Tendo em conta a proposta da Comissão de um Regulamento do Parlamento Europeu e 
do Conselho relativo a um direito europeu comum da compra e venda (COM(2011)0635),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Um quadro coerente para gerar 
confiança no Mercado Único Digital para o comércio eletrónico e os serviços em linha" 
(COM(2011)0942),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Livro Verde – Para um mercado 
europeu integrado dos pagamentos por cartão, por Internet e por telemóvel" 
(COM(2006)0941),

– Tendo em conta o Relatório Anual de Acompanhamento de 2011 relativo à Agenda 
Digital para a Europa, publicado em 22 de dezembro de 2011,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Relatório sobre a 
competitividade da Europa em matéria digital – Principais resultados da estratégia i2010 
entre 2005 e 2009" (COM(2009)0390),

– Tendo em conta o estudo sobre o impacto social das TIC – SMART 2007/0068, 
publicado em 30 de abril de 2010,

– Tendo em conta o relatório sobre o impacto económico das TIC – SMART 2007/0020, 
publicado em janeiro de 2010,
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– Tendo em conta o relatório elaborado para a Comissão intitulado "Plano de ação 
'Administração em linha i2010' – Estado de execução (SMART 2008/0042)", publicado 
em novembro de 2009,

– Tendo em conta as conclusões da presidência sueca, de 10 de novembro de 2009, a 
propósito da Conferência de Visby sobre a criação de condições para uma União digital 
até 2015, 

– Tendo em conta o relatório da presidência sueca "Uma Sociedade do Conhecimento 
Ecológica – Agenda política das TIC até 2015 para a futura sociedade europeia do 
conhecimento", publicado em setembro de 2009,

– Tendo em conta o relatório da Comissão "Computação 'em nuvem': Relatório da Consulta 
Pública", publicado em 5 de dezembro de 2011, 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Plano de ação sobre assinaturas 
eletrónicas e identificação eletrónica, a fim de facilitar a prestação de serviços públicos 
transfronteiriços no mercado único" (COM(2008)0798), 

– Tendo em conta a Diretiva 2006/123/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de 
dezembro de 2006, relativa aos serviços no mercado interno,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e o 
parecer da Comissão …. (A7-0000/2012),

A. Considerando que as tecnologias da informação e das comunicações (TIC) afetam 
diretamente os cidadãos da UE na vida quotidiana, e considerando que um Mercado 
Único Digital competitivo que elimine todas as barreiras aos serviços eletrónicos 
transfronteiriços e que esteja livre das distorções da concorrência pode beneficiá-los 
substancialmente;

B. Considerando que o setor das TIC é diretamente responsável por 5 % do PIB da UE, com 
um valor de mercado de 660 mil milhões de euros anuais, mas contribui muito mais para 
o crescimento geral da produtividade (20 % diretamente pelo setor das TIC e 30 % pelos 
investimentos nas TIC);

C. Considerando que as TIC podem contribuir significativamente para a Estratégia Europa 
2020, particularmente no que diz respeito ao emprego, crescimento sustentável da 
economia e da produtividade, I&D, energia, inovação e ambiente;

D. Considerando que as PME desempenham um papel particularmente importante no 
Mercado Digital;

E. Considerando que o Painel de Avaliação da Agenda Digital 2011 assinala progressos, 
mas que 26 % dos cidadãos da UE nunca utilizaram a Internet e que apenas 48 % de 
pessoas pertencentes a grupos desfavorecidos utilizaram este suporte;

F. Considerando que é fundamental que um mercado digital único e competitivo assegure o 
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êxito do desenvolvimento da Rede Transeuropeia de Comunicações, estabeleça ligações 
eficientes entre as redes de telecomunicações de todas as regiões da UE e elimine as 
disparidades entre os níveis de desenvolvimento das infraestruturas nos 
Estados-Membros da UE, e entre estes;

1. Reconhece o importante contributo do setor das TIC para a política industrial da UE, a
competitividade e o equilíbrio comercial; 

2. Assinala que os utilizadores são o elemento fundamental para a estratégia digital e que 
existe uma necessidade urgente na UE de reforçar o papel e perspetiva dos utilizadores na 
Sociedade de Informação; 

Plano de ação para a administração pública em linha 

3. Saúda a adoção do Plano de Ação Europeu para a Administração Pública em Linha 
(2011-2015), a Estratégia Europeia de Interoperabilidade (EEI) e o Quadro Europeu de 
Interoperabilidade (QEI) para os serviços públicos europeus (SPE); 

4. Apoia o objetivo geral do aumento da utilização de serviços de administração pública em 
linha em 2015 para 50 % (em relação a 41 %) dos cidadãos e 80 % (em relação a 75 %) 
das empresas, mas convida a Comissão e os Estados-Membros a considerarem estas 
metas como limiares mínimos;

5. Lamenta que, de acordo com o Painel de Avaliação da Agenda Digital de 2011, apenas 
50 % dos utilizadores da administração pública em linha tenham preenchido formulários 
em linha;

6. Assinala que a Internet é cada vez mais utilizada em dispositivos móveis tanto pelos 
cidadãos como as empresas, e solicita que se assegure que os serviços de administração 
pública em linha estejam acessíveis e adaptados a canais múltiplos de acesso, 
nomeadamente a Internet móvel;

7. Salienta que os cidadãos e as PME da UE beneficiam particularmente da administração 
pública em linha, com os benefícios resultantes da redução dos custos administrativos, 
visto que eles se deparam frequentemente com barreiras intransponíveis, quando exercem 
atividades transfronteiriças na UE;

8. Observa que os obstáculos importantes ao acesso transfronteiriço aos serviços eletrónicos 
das administrações públicas estão relacionados com a utilização da identificação 
eletrónica e das assinaturas eletrónicas, e que falta interoperabilidade a nível da UE;

9. Considera que, a fim de garantir serviços de administração pública em linha 
transfronteiriços eficazes em toda a UE que disponibilizem uma interação bidirecional 
e/ou automatizada entre as administrações e os cidadãos e/ou empresas, é necessário um 
quadro jurídico da UE claro e coerente em matéria de reconhecimento mútuo da 
autenticação eletrónica, identificação eletrónica e assinaturas eletrónicas;

10. Saúda a adoção e a contribuição do Plano de Ação sobre assinaturas eletrónicas e 
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identificação eletrónica, bem como do projeto-piloto STORK, para a interoperabilidade 
dos serviços públicos transfronteiriços; convida a Comissão a rever a Diretiva relativa às 
assinaturas eletrónicas e deseja ver adotar uma Decisão que assegure o reconhecimento 
mútuo da identificação e autenticação eletrónicas;

11. Nota que a Comissão encarregou o CEN, o CENELEC e o ETSI de atualizar e 
racionalizar o quadro europeu de normalização da assinatura eletrónica ; convida a 
Comissão a apresentar ao PE um relatório anual de acompanhamento com base nos 
relatórios entregues bianualmente pelos organismos de normalização europeus;

12. Realça que as aplicações da administração pública em linha deverão ser revistas e, se 
necessário, modificadas de modo a estarem também abertas aos utilizadores não 
residentes; salienta que a interoperabilidade é necessária a nível local, regional e nacional 
e a nível da UE;

13. Considera que a interoperabilidade das aplicações da administração pública em linha 
requer a interoperabilidade das Infraestruturas de Chave Privada (PKI) mediante um 
Serviço Europeu de Validação (European Bridge);

14. Congratula-se com o lançamento da consulta pública sobre o projeto de orientações 
relativas às ligações entre a normalização no domínio das TIC e a contratação público, e 
solicita uma proposta sobre esta matéria;

15. Convida os Estados-Membros a desenvolver estratégias nacionais no domínio da 
administração pública em linha conformes com os objetivos e metas do Plano de Ação 
para a Administração Pública em Linha, em particular a abertura do mercado interno;

16. Convida os Estados-Membros a utilizar os instrumentos fornecidos pelas TIC para 
melhorar a transparência e prestação de contas, reduzir a carga administrativo, melhorar 
os processos administrativos, reduzir as emissões de carbono, poupar recursos públicos e 
contribuir para uma democracia mais participativa, reforçando ao mesmo tempo a 
confiança e segurança;

17. Realça que os serviços de administração pública em linha interoperáveis transfronteiriços 
deverão beneficiar de arquitetura e tecnologias inovadoras (nuvem de serviços públicos e 
Arquitetura Orientada a Serviços) e pede uma atualização das infraestruturas da 
administração pública em linha e dos serviços de interesse público em linha para os quais 
o protocolo IPv6 tem relevância;

18. Salienta que um sistema de administração pública em linha transfronteiriço seguro faz 
parte integrante da Proteção das Infraestruturas Críticas europeias; pede a introdução de 
medidas suficientes com vista a assegurar a proteção de dados e da vida privada e reduzir 
ao mínimo a vulnerabilidade aos ciberataques;

19. Congratula-se com a contribuição dos programas IDA, IDABCD e ISA e dos 
projetos-piloto em grande escala do PCI1, bem como do fórum ePractice para a conceção 
e implementação de soluções interoperáveis transfronteiriças;

                                               
1 SPOCS, PEPPOL, ePSOS, STORK, CROBIES
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20. Saúda e apoia a proposta relativa ao "Mecanismo Interligar a Europa" (CEF), que prevê 
quase 9,2 mil milhões de euros para apoiar os investimentos em redes de banda larga 
rápidas e muito rápidas e serviços digitais pan-europeus;

21. Saúda a adoção do Pacote sobre Dados Abertos e convida os Estados-Membros a apoiar a 
reutilização da informação do setor público sob formas inovadoras (informação não 
pessoal); solicita que se melhore a participação das autoridades locais e regionais no 
capítulo do acesso à informação do setor público a fim de melhorar a prestação de 
informação ao público, empresas e instituições, e facilitar a criação de novos postos de 
trabalho a nível local e regional;

22. Realça  a importância de métodos de medição (qualitativa e quantitativa) centrados na 
eficiência e eficácia da administração pública em linha e da democracia, que utilizem 
objetivos SMART1, tipo de objetivos que deverão ser utilizados na prática por todas as 
administrações públicas;

23. Lamenta que os Estados-Membros não tenham ainda chegado a acordo sobre a lista do 
conjunto de serviços públicos transfronteiriços essenciais a disponibilizar em linha a 
partir de 2015 o mais tardar;

24. Saúda as propostas com vista a desenvolver a literacia, técnicas e inclusão digitais, 
especialmente a proposta que torna a literacia digital e as componentes conexas uma 
prioridade no âmbito do Regulamento do Fundo Social Europeu (2014-2020);

25. Lamenta o atraso da proposta legislativa que visa assegurar que os sítios da Internet do 
setor público estejam completamente acessíveis a partir de 2015 o mais tardar; 
congratula-se com o roteiro para a inclusão digital e pede que se implemente a Iniciativa 
para a Acessibilidade na Web (WAI), incluindo as Orientações para a Acessibilidade do 
Conteúdo da Web (WCAG) destinadas aos portais da administração pública em linha;

Contratação Pública Eletrónica

26. Salienta que a contratação pública eletrónica potencia a contratação pública da UE e a 
escolha máxima das autoridades públicas, resultando numa despesa eficiente dos fundos, 
transparência e reforço do Mercado Interno e da concorrência;

27. Sublinha que a despesa pública na UE27 representa 16 % do PIB e pede que a 
contratação pública eletrónica seja utilizada para todos os contratos públicos a partir de 
2015 o mais tardar; pede que a contratação pública eletrónica seja utilizada também para 
os contratos de concessão;

28. Lamenta que em 2010 somente 13 % das empresas da UE tenham utilizado a Internet 
para apresentar uma proposta às autoridades públicas através de um sistema eletrónico 
público de concursos; convida os Estados-Membros a encorajar a participação das PME 
na contratação pública eletrónica;

                                               
1 SMART: específicos, mensuráveis, atingíveis, realistas e temporizáveis
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29. Salienta que a contratação pública eletrónica é constituída por duas fases: pré-
adjudicação1 e pós-adjudicação2; convida os Estados-Membros a implementar e integrar 
completamente ambas as fases nos seus portais de contratação pública eletrónica a partir 
de 2015 o mais tardar;

30. Realça o êxito das atividades dos projetos-piloto em grande escala no domínio da 
contratação pública eletrónica PEPPOL e e-CERTIS;

31. Sublinha que os sistemas nacionais de contratação pública eletrónica se deverão tornar 
mais avançados a fim de facilitar os serviços transfronteiriços e implementar 
completamente a Diretiva relativa aos Serviços;

32. Exorta a Comissão a apresentar o Livro Branco sobre a interligação da capacidade da 
contratação pública eletrónica na UE – "Estratégia para contratação pública eletrónica";

Faturação eletrónica

33. Congratula-se com a Iniciativa sobre Faturação Eletrónica, que visa tornar a faturação 
eletrónica no método de faturação predominante na UE a partir de 2020 o mais tardar, e a 
decisão da Comissão relativa ao estabelecimento do Fórum Europeu Multilateral sobre a 
Faturação Eletrónica (EMSFEI);

34. Sublinha os benefícios substanciais que a faturação eletrónica oferece (períodos de 
pagamento mais curtos, menos erros, melhor cobrança do IVA, menores custos de 
impressão e postais e processamento integrado empresarial);

35. Tem consciência da fragmentação do mercado devido às regras nacionais relativas à 
faturação eletrónica; lamenta que somente 22 % das PME recebam ou enviem faturas 
eletrónicas;

36. Congratula-se com as novas regras no domínio do IVA3 respeitantes à faturação 
eletrónica, que estabelecem a igualdade de tratamento entre as faturas em papel e as 
faturas eletrónicas;

37. Salienta a importância da certeza jurídica, um ambiente técnico preciso e soluções de 
faturação eletrónica interoperáveis e abertas, baseadas em requisitos jurídicos, processos 
empresariais e normas técnicas comuns, a fim de facilitar a adoção em massa;

38. Convida as organizações de normalização sectoriais e europeias a prosseguir os esforços 
com vista a promover a convergência rumo a um modelo comum de dados de faturação 
eletrónica;

39. Está consciente das iniciativas de Dinamarca, Finlândia, Itália, Espanha e Suécia no 
sentido tornar a faturação eletrónica para as autoridades públicas, e pede que a faturação 

                                               
1 Anúncio eletrónico, processo de concurso eletrónico, proposta eletrónica, aceitação da assinatura eletrónica
2 Encomenda eletrónica, faturação eletrónica, pagamento eletrónico, utilização de assinatura eletrónica
3 Diretiva 2010/45/UE.
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eletrónica se torne obrigatória para todos os contratos públicos a partir de 2016 o mais 
tardar;

40. Toma nota de que os problemas da interoperabilidade transfronteiriça da assinatura 
eletrónica atrasam a adoção de soluções de faturação eletrónica transfronteiriça;

41. Convida a Comissão a utilizar o EMSFEI para examinar os aspetos jurídicos e coordenar 
as iniciativas nacionais; convida a Comissão a apresentar um relatório anual e a convidar 
os deputados ao Parlamento Europeu a participar nas reuniões do EMSFEI;

42. Incentiva os Estados-Membros a estabelecer Fóruns Nacionais sobre Faturação Eletrónica 
com uma representação equilibrada dos interessados;

43. Considera que os consumidores com um acesso limitado, ou sem acesso, à Internet não 
deverão ser deixados para trás, e que os consumidores deverão poder sempre receber 
faturas em papel;

Observações gerais

44. Reconhece o valor acrescentado dos 132 projetos incluídos nas prioridades estratégicas 
do Programa de Apoio à Política das TIC, que faz parte do Programa para a 
Competitividade e a Inovação (PAP TIC PCI), e salienta a importância da I&D e da 
inovação no desenvolvimento e na melhoria dos serviços transfronteiriços; pede que se 
apoie o acesso "leve e rápido" aos fundos para I&D da UE no domínio das TIC, bem 
como um aumento das dotações financeiras destinadas aos serviços e infraestruturas 
transfronteiriços da administração pública em linha para o período 2014-2020;

45. Convida a Comissão a analisar anualmente as metas da Agenda Digital, em particular as 
referentes ao Plano de Ação para a Administração Pública em Linha, e a apresentar um 
relatório anual ao PE;

46. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Em 2010, a CE adotou a Estratégia "UE 2020" a fim de criar um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, melhorando a governação económica. Uma das 7 iniciativas 
emblemáticas da estratégia de crescimento da UE é a "Agenda Digital para a Europa", uma 
estratégia para tirar partido do potencial oferecido pelo progresso rápido das tecnologias 
digitais.

Uma componente muito importante da Agenda Digital visa aproveitar as TIC para promover 
uma administração pública em linha inteligente, segura, sustentável e inovadora. Algumas 
ações relacionadas com a administração pública em linha: apoiar a criação de serviços de 
administração pública em linha transfronteiras e sem descontinuidades no mercado único 
(84), os Estados-Membros devem tornar os serviços da administração pública em linha 
plenamente interoperáveis (89), os Estados-Membros devem assegurar que os balcões únicos 
funcionam como verdadeiros centros de administração pública em linha (90), os 
Estados-Membros devem aprovar uma lista comum dos serviços públicos transfronteiras 
essenciais (91), promover o estabelecimento de normas, o ensaio da interoperabilidade e a 
certificação dos sistemas de saúde em linha à escala da UE (77), propor uma recomendação 
que defina um conjunto mínimo comum de dados dos doentes (76), uma decisão do 
Parlamento e do Conselho sobre o reconhecimento mútuo da identificação eletrónica (eID) 
(83), a criação de serviços ambientais em linha transfronteiras (86), um Livro Branco sobre a 
interligação das capacidades da contratação pública eletrónica na UE (87), propor legislação 
no domínio da interoperabilidade das TIC (21), fornecer orientações sobre a ligação entre a 
normalização das TIC e os contratos públicos (23).

O painel de avaliação da Agenda Digital 2011 revela a evolução seguinte: 65 % da população 
utiliza regularmente a Internet, a cobertura de redes de banda larga fixa atingiu 95,3 % (a 
cobertura rural atingiu apenas 82,4 % da população rural), as assinaturas acima dos 10 Mbps 
atingiram quase 30 %, 28,7 % dos lares poderiam ter acesso a velocidades de 30 Mbps e 
superiores se assim o desejassem, 40 % da população utilizou a Internet para adquirir bens e 
serviços, 57 % dos utilizadores de Internet participaram no comércio eletrónico, a proporção 
de compradores em linha transfronteiriços atingiu os 8,8 %, 28 % das PME realizou compras 
em linha e 12,9 % vendas em linha. 

A administração pública em linha consiste na utilização de ferramentas e sistemas 
possibilitados pelas tecnologias da informação e das comunicações (TIC) visando 
disponibilizar melhores serviços públicos aos cidadãos e às empresas. Na maior parte dos 
Estados-Membros (EM) considera-se que o desenvolvimento da administração pública em 
linha se baseia por um lado na burótica, a rede de interconectividade entre as administrações 
públicas, e por outro lado, no desenvolvimento de conteúdo e aplicações digitais corretos.

A nível da UE, desde 2001, é efetuado o controlo de 20 serviços públicos básicos, 12 para 
cidadãos (impostos sobre o rendimento, procura de emprego, prestações da segurança social, 
documentos pessoais, registo automóvel, licenças de construção, declarações à polícia, 
bibliotecas públicas, certidões de estado civil, mudança de residência, saúde em linha) e 8 
para empresas (contribuições sociais para empregados, IRC, IVA, registo de empresas, 
entrega de dados a institutos de estatística, declarações aduaneiras, licenças relacionadas com 
o ambiente, contratações públicas eletrónicas). Os progressos realizados na disponibilização 
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destes serviços em linha são medidos tendo como referência quatro fases: divulgação de 
informação em linha, interação unidirecional (descarregar formulários), interação bidirecional 
(descarregar formulários, preencher formulários em linha) e transações completas em linha 
incluindo a entrega e o pagamento.

A administração pública em linha foi um vetor importante dos Planos de Ação da eEurope, 
eEurope+, eEurope2005 e do quadro político "i2010 – Uma Sociedade da Informação 
Europeia para o Crescimento e o Emprego".

De acordo com o relatório do 9.º Estudo Comparativo, a disponibilidade média dos serviços 
públicos em linha na UE atingiu os 82 % em 2010. Áustria, Irlanda, Itália, Malta, Portugal e 
Suécia apresentam os melhores resultados. O relatório demonstra que os serviços para as 
empresas se encontram mais avançados do que os serviços para os cidadãos. 

Um mercado digital competitivo necessita de reduzir a burocracia e racionalizar a 
disponibilização dos serviços públicos necessários para constituir uma empresa. 55 % dos 
serviços necessários para criar uma empresa são prestados ou através de um portal específico, 
ou automaticamente, na Áustria, Dinamarca, Estónia, Irlanda, Suécia e Reino Unido. Só 46 % 
dos serviços úteis para os desempregados se encontram atualmente disponíveis através de um 
portal específico. Relativamente à sofisticação da prestação em linha dos 20 serviços básicos, 
Malta, Portugal, Suécia, Áustria, Eslovénia e Estónia são os líderes. 

De acordo com os últimos dados do Eurostat, em 2010, 66 % das pequenas, 85 % das médias 
e 90 % das grandes empresas entregaram formulários preenchidos por via eletrónica às 
autoridades públicas. O tipo mais frequente de interação das empresas com as autoridades 
públicas da UE27 através da Internet envolveu o descarregamento de formulários eletrónicos 
(76 %), seguindo-se a obtenção de informação (74 %) e a entrega de formulários preenchidos 
(69 %). Para a UE27 mais de 70 % das empresas que entregaram formulários preenchidos por 
via eletrónica utilizaram a Internet para declarações de IVA (76 %) ou para declarar as 
contribuições para a segurança social dos seus empregados (72 %) às autoridades públicas 
nacionais competentes. 54 % das empresas utilizaram a Internet para declarações de IRC e 
somente 31 % a utilizaram para as declarações aduaneiras ou de impostos especiais sobre o 
consumo.

Em 2010, os municípios mais pequenos apresentaram apenas metade da disponibilidade em 
linha dos maiores municípios. Os Estados-Membros deverão apoiar sobretudo as pequenas 
administrações locais que tenham uma capacidade mais fraca (estratégia, fundos, e 
capacidade) na disponibilização de serviços em linha.

Fatores essenciais

Os fatores essenciais, em particular os sistemas eIDM, a interoperabilidade e as normas 
abertas, são as condições prévias mais importantes para uma administração pública em linha 
bem sucedida. 

Um sistema de administração pública em linha eficaz que forneça uma interação bidirecional 
e/ou automatizada entre a administração e os cidadãos e/ou as empresas necessita do 
reconhecimento mútuo e da interoperabilidade da identificação eletrónica, da autenticação 
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eletrónica, da assinatura eletrónica e da Infraestrutura de Chave Privada (PKI).

A nível da UE, a interoperabilidade significa que uma aplicação da administração pública em 
linha de um determinado país deverá aceitar todas as assinaturas eletrónicas enviadas por 
qualquer pessoa singular ou coletiva a partir de qualquer outro país, mesmo que a assinatura 
tenha sido criada utilizando credenciais provenientes de Prestadores de Serviços de 
Certificação (PSC) não nacionais. Tendo em conta que muitas aplicações se apoiam apenas 
em PSC acreditados pelo seu próprio organismo de acreditação nacional, uma 
interoperabilidade completa significaria que o seu próprio organismo de acreditação nacional 
deveria ser capaz de acreditar PSC não nacionais, ou que devam ser estabelecidos acordos 
multilaterais entre os Organismos de Acreditação de vários países. 

Os Estados-Membros utilizam modelos diferentes para aplicações de administração pública 
em linha que utilizam assinaturas eletrónicas, e a maior parte dos países da UE adotou as 
assinaturas eletrónicas nas respetivas aplicações de administração pública em linha sem ter 
em conta as assinaturas eletrónicas criadas pelas empresas e indivíduos nos outros países. O 
quadro regulamentar, técnico e organizacional é sempre organizado a partir de uma perspetiva 
estritamente nacional. Muitas aplicações baseiam-se apenas em PSC acreditados pela sua 
própria Autoridade de Acreditação nacional. Isto significa que os não nacionais devem 
registar-se fisicamente no país onde a aplicação está baseada. Só algumas aplicações de 
administração pública em linha nacionais são disponibilizadas a não nacionais: Finlândia –
serviço de formulários em linha do setor público Lomake.fi, Irlanda – serviço em linha de 
receitas ROS, Países Baixos – Elektronische aangifte, Eslovénia – portal público do balcão 
único para as empresas, Suécia – serviço eletrónico de registo de empresas. 

O principal obstáculo à utilização transfronteiriça das assinaturas eletrónicas reside na falta de 
confiança nas assinaturas eletrónicas provenientes de outro Estado e na dificuldade em validar 
essas assinaturas. Para aplicações semelhantes, os países não requerem necessariamente o 
mesmo tipo de assinatura eletrónica. É possível que uma aplicação semelhante num país se 
baseie somente numa proteção com um código de identificação de utilizador e uma palavra 
passe enquanto outra país requer uma assinatura eletrónica qualificada para o mesmo tipo de 
transação. Por conseguinte, ao decidir o nível de segurança das assinaturas no governo e 
administração pública em linha, os Estados-Membros deverão ter em consideração a 
interoperabilidade transfronteiriça. 

Os Estados-Membros deverão rever os requisitos dos seu regime de assinaturas eletrónicas de 
forma a eliminar obstáculos aos serviços transfronteiriços. As aplicações de administração 
pública em linha interoperáveis transfronteiriças deverão recorrer a PSC que não imponham 
uma interface específica não normalizada. 

Uma etapa significativa para permitir a utilização interoperável e transfronteiriça de 
assinaturas eletrónicas (qualificadas) foi cumprida através da adoção da Decisão
2009/767/CE, com o estabelecimento de requisitos quadro comunitários relativos a listas 
seguras de prestadores de serviços de certificação supervisionados/aprovados, em particular 
aqueles que emitem certificados qualificados.

A Comissão apresentará uma proposta de revisão da Diretiva relativa às assinaturas 
eletrónicas com vista a assegurar o reconhecimento transfronteiriço e interoperabilidade dos 
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sistemas de autenticação eletrónica segura e uma proposta de Decisão destinada a assegurar o 
reconhecimento mútuo da identificação e da autenticação eletrónicas a nível da UE.

Uma administração pública em linha interoperável pan-europeia deverá explorar inteiramente 
as abordagens técnicas inovadoras, como a nuvem de serviços públicos e a arquitetura 
orientada aos serviços (AOS). A AOS facilita a interoperabilidade transfronteiriça dos 
sistemas de administração pública em linha através de uma arquitetura muito modular. Ao 
permitir a reutilização dos serviços e a partilha de informações, bem como a separação dos 
serviços das suas interfaces, a AOS facilita a interoperabilidade da administração pública em 
linha e a participação de vários prestadores de serviços. Por exemplo, na administração 
pública em linha, os sistemas de segurança devem ser independentes da aplicação e 
expansíveis. Uma administração pública em linha inovadora requer também a atualização das 
infraestruturas da administração pública em linha para as quais o protocolo IPv6 tem 
relevância (portais, sítios da Intenet, aplicações, etc.). 

Serviços de elevado impacto

A implementação de serviços de administração pública em linha de elevado impacto contribui 
para aproveitar as TIC no sentido de promover uma administração pública inteligente, 
sustentável e inovadora. Os serviços de elevado impacto são importantes para a redução de 
custos, a interoperabilidade transfronteiriça e a realização do Mercado Único.

Tendo em consideração que o mercado de contratação pública representa 16 % do PIB da UE 
e que as PME representam 99 % das empresas da UE, deve ser prestada especial atenção à 
interoperabilidade transfronteiriça dos sistemas de contratação pública em linha e à adoção 
em massa da faturação eletrónica. Apesar de 70 % das autoridades públicas terem começado a 
recorrer à contratação pública em linha, a sua reduzida adoção (5 % do total dos contratos 
públicos) não permite ainda grandes benefícios. Se inteiramente disponível e mais 
amplamente utilizada, a contratação pública em linha poderá resultar numa economia nas 
aquisições públicas que pode atingir 30 %. Contudo, 14 Estados-Membros já estão na etapa 
de implementação da fase de pré-adjudicação, e outros 12 Estados-Membros na etapa de 
implementação da fase de pós-adjudicação. 

Para o período de 2007 a 2013, a UE previu 15,2 mil milhões de euros para o domínio da 
informação e comunicação no âmbito do Programa de Coesão, e, ao abrigo do Plano de 
Relançamento da Economia Europeia, 1,02 mil milhões de euros para investimentos em 
infraestruturas de banda larga com vista a atingir 100 % de cobertura da UE até ao final de 
2010, objetivo este adiado para 2013. A proposta relativa ao "Mecanismo Interligar a Europa" 
(CEF) prevê quase 9,2 mil milhões de euros para apoiar os investimentos em redes de banda 
larga rápidas e muito rápidas e serviços digitais pan-europeus. O CEF atribuirá subvenções 
destinadas à realização das infraestruturas necessárias para implementar a identificação 
eletrónica (eID), a administração pública em linha, a contratação pública em linha, a saúde em 
linha, a justiça em linha e os serviços relacionados com as alfândegas, e servirá para assegurar 
a interoperabilidade e cobrir os custos de funcionamento das infraestruturas a nível europeu, 
ligando as infraestruturas dos Estados-Membros. 
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Os cidadãos e as empresas são fortalecidos com serviços de administração pública em linha 
baseados nas necessidades dos utilizadores. A implementação dos serviços de administração 
pública em linha é da competência dos Estados-Membros. Para além da contribuição dos 
fundos europeus para a interoperabilidade a nível da UE dos serviços de administração 
pública em linha, os Estados-Membros têm que assegurar os recursos financeiros, técnicos e 
humanos necessários à implementação de serviços de administração pública em linha de 
elevado impacto. Os Estados-Membros são incentivados a adotar a melhor combinação entre 
novas tecnologias, especificações abertas e arquiteturas inovadoras para com vista à prestação 
de serviços de administração pública em linha interoperáveis eficientes, eficazes, seguros e 
transfronteiriços, a todos os níveis.

O desenvolvimento da administração pública em linha pela UE e os Estados-Membros dever-
se-á basear na cooperação entre as administrações públicas com pleno respeito dos princípios 
subjacentes aos serviços públicos europeus: respeito pela subsidiariedade e proporcionalidade, 
centralização no utilizador, respeito pela vida privada e prestação multicanal, inclusão e 
acessibilidade, segurança, multilinguismo, simplificação administrativa, transparência, 
preservação da informação, abertura, possibilidade de reutilização, neutralidade e 
adaptabilidade tecnológicas, eficácia e eficiência.


