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Exma. Senhora 

Presidente da Comissão de 

Orçamento, Finanças e Modernização 

Administrativa 

Deputada Teresa Leal Coelho 

 

 

 
 

SUA REFERÊNCIA 

323/COFMA/2016 

 SUA COMUNICAÇÃO DE 
09-12-2016 

 NOSSA REFERÊNCIA 
Nº: 339 
ENT.: 555 
PROC. Nº: 

 DATA 
24/01/2017 

 
ASSUNTO: 

   

Resposta ao pedido de informação sobre a Petição n.º 146/XIII/1.ª, da iniciativa de José 

Manuel Rodrigues de Abreu – “Solicita alteração legislativa relativamente ao funcionamento 

e à fiscalização dos atos administrativos”. 

 
Encarrega-me o Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares de enviar a resposta dada pelo Gabinete 

da Senhora Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa através do ofício n.º 2/MPMA/2017, 

datado de 24 de janeiro, cuja cópia se anexa, ao pedido de informação sobre a Petição mencionada em 

epígrafe. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 
O Chefe do Gabinete 

 

 

 

 
Nuno Araújo 
 

 



 

Gabinete da Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa 
Rua Prof. Gomes Teixeira, 2 8º 1399-022 Lisboa, PORTUGAL 

TEL + 351 213 927 600 EMAIL gabinete.mpma@mpma.gov.pt www.portugal.gov.pt 

       
   
Exmo. Senhor 
 
Chefe do Gabinete do Secretário de Estado 
dos Assuntos Parlamentares 
Eng. Nuno Araújo 
 
Palácio de São Bento 
1249-068 Lisboa  

    
 

SUA REFERÊNCIA 
4129, ent. 7003 

 SUA COMUNICAÇÃO DE 
14.12.2016 

 NOSSA REFERÊNCIA 
Nº: 2/MPMA/2017 
 

 DATA 
24 de janeiro de 2017 

 
Assunto: Petição nº 146/XIII/1.ª 
 

Caro Nuno, 

 

Na sequência da análise da Petição n.º 146/XIII/1.ª, conforme solicitado, encarrega-me a 

Senhora Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa de prestar os seguintes 

esclarecimentos: 

  
Peticiona o cidadão José Manuel Rodrigues de Abreu “alteração legislativa relativamente ao 

funcionamento e à fiscalização dos atos administrativos”, designadamente no que se refere à 

criação de uma plataforma online, que permita maior celeridade e transparência dos 

procedimentos administrativos. 

 

Reconhece-se a importância de transmitir ao cidadão informação atualizada quanto ao estado 

do pedido por si apresentado ou do procedimento no qual figure como parte.  

 

Na verdade, a melhoria da qualidade do desempenho da Administração Pública é uma questão 

essencial da política de modernização administrativa do XXI Governo. Uma administração pública 

mais moderna e mais eficiente é condição fundamental para o sucesso das políticas públicas de 

um Estado que se pretende forte, inteligente e moderno, ao serviço dos cidadãos e das empresas, 

e que disponha de funcionários públicos competentes, valorizados e mobilizados.  

 

Tais considerações encontram-se, aliás, refletidas quer no Programa do Governo, quer nas 

Grandes Opções do Plano e Orçamento do Estado para 2017, agora aprovados pelos Parlamento, 
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designadamente ao nível do Programa Simplex + e das novas funcionalidades dos portais 

públicos. 

 

Concretamente em relação à Segurança Social pretende-se implementar uma alteração 

estrutural que se traduz no reforço da capacidade de atendimento e resposta dos serviços, em 

consonância com um dos principais objetivos do eixo “Mais Coesão, Menor Desigualdades”, do 

Programa do Governo.  

 

Resulta do Programa do Governo uma clara aposta numa política de facilidade de acesso dos 

cidadãos à informação relevante sobre os seus direitos e deveres, rompendo com o 

desinvestimento havido nos canais de comunicação da segurança social com os cidadãos, tanto 

em termos materiais e de funcionalidades, como em termos de recursos humanos. 

  

Um dos objetivos é, justamente, o da elaboração de um plano integrado de atendimento que 

vise reforçar os atuais meios de comunicação e informação com os cidadãos, tanto 

presencialmente, como telefonicamente, como por via eletrónica. 

 

Sem deixar de considerar, contudo, que a informação relativa à carreira contributiva de alguns 

cidadãos está atualmente disponível em microfilmes, cuja informatização é processada e 

desmaterializada apenas no momento do pedido. Atente-se ainda que, quando a carreira 

contributiva tenha tido origem ou fonte diversa (como seja no estrangeiro, em sede de carreira 

militar ou mesmo no ultramar), mais complexa é a recolha da informação total e fidedigna.  

 

Assim se explica que algumas pensões sejam calculadas mais rapidamente que outras. 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

A Chefe do Gabinete, 
 
 
 
 

(Mariana Maia Rafeiro) 
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