Programa Operacional:

Autoridade de Gestão do Programa Operacional
Temático Competitividade Internacionalização

Eixo Prioritário:

Eixo V – Reforço da capacidade institucional das
autoridades públicas e das partes interessadas e
da eficiência administrativa

Objetivo Temático:

OT 2 - Melhorar o acesso às tecnologias de
Informação e da Comunicação, bem como, a sua
utilização e qualidade

Prioridade de Investimento:

PI 2.3 – O reforço das aplicações TIC para a
administração em linha, a aprendizagem em linha,
a infoexclusão, a cultura em linha e a saúde em
linha

Tipologia de Intervenção:

TI 50 - Promoção das TIC na administração e
serviços públicos

Fundos Europeus Estruturais e
de Investimento:

FEDER

Código e Designação do Aviso:

02/SAMA/2016 – SAMA (TIC – Regime Geral)

Código da Operação:

POCI-02-0550-FEDER-022200

Designação da Operação:

SGEDOC: Sistema de Gestão Documental da
Economia

Entidade Beneficiária:

Secretaria Geral da Economia (NIF 600081125)
Copromotores:
•
•
•
•
•

Descrição da Operação:

Gabinete de Estratégia e Estudos (GEE)
(600075079);
Direção-Geral das Atividades Económicas
(DGAE) (600082580);
Direção-Geral do Consumidor (DGC)
(600083950);
Direção-Geral de Energia e Geologia
(DGEG) (600076610);
Autoridade de Segurança Alimentar e
Económica (ASAE) (6000809867).

Criação de um novo modelo de centralização de
informação num ponto único de entrada, tanto
para consulta como requisição de informação, e
desenvolvimento da uniformização de processos
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que permitam a correta tramitação dos pedidos e
interação com a SGE, proporcionando uma
melhoria na gestão dos processos e da comunicação
entre os vários organismos envolvidos.
Custo total elegível aprovado
/reprogramado:

2.325.620,93 €

Apoio financeiro da União
Europeia:

1.324.441,12 €

Taxa de comparticipação:

56,95%

Apoio financeiro público
nacional:

1.001.179,81 €

Taxa de comparticipação:

43,05%

Localização/ região de
intervenção:

NUTS II 100%

Data de aprovação:

01/01/2017

Data de Reprogramação:

10/07/2019

Data de início aprovada:

01/09/2016

Data de início reprogramada:

01/01/2017

Data de conclusão aprovada:

31/08/2018

Data de conclusão
reprogramada:

31/12/2019

Objetivos, atividades e
resultados esperados /
atingidos:

Pretende-se no plano de transformação
apresentado nesta candidatura efetuar uma
análise de processos atuais para que, através da
reengenharia dos mesmos, seja possível a sua
integração no novo modelo de gestão por
processos e de comunicação em rede que tem em
vista a adoção de práticas transversais e de
processos perfeitamente integrados entre os
organismos.
O processo de transformação inerente a esta
Candidatura envolve todos os promotores.
Espera-se a redução de custos com papel e
impressões e um aumento da produtividade dos
colaboradores dos organismos promotores.

Custo total elegível
executado:
(anos 2017 a 2019)

559.850,30 €
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Apoio financeiro da União
Europeia:
(anos 2017 a 2019)

318.834,75 €

Taxa de comparticipação:
(anos 2017 a 2019)

56,95%

Taxa de execução financeira:
(anos 2017 a 2019)

24,07%

Estado da operação:

Em execução
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