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Direcção de Serviços de Cifra e Informática (DSCI) 

 



 Direcção de Serviços (única, todas redes MNE) 

- Gestão administrativa: Eng. Ana Maria Dias 

- Gestão do procedimento LUA: Sandra Feijó 

 Divisão de Cifra -  Drª Márcia Almeida 

- Supervisão informática: Drª Filipa Mendonça 

 Divisão de Apoio à Informatização dos Serviços 
Periféricos Externos – Drª Ana Coutinho 

 Divisão de Tecnologias de Informação (DTI) – Eng. 
João Fernandes 

- Coordenação portais e páginas Internet: Eng. Luís Maurício 



 Plano estratégico TIC 2012-2016 definido pelo GPTIC 
(Grupo de Projecto para as Tecnologias da Informação) 

 - criado pela RCM nº 46/2011 de 14/11 para, no âmbito das TIC 

 na Administração Pública, promover a análise das estruturas e- 
 xistentes, elaborar um plano global estratégico de racionalização 
 e redução de custos e acompanhar e assegurar a correcta imple-
 mentação do mesmo. 

 - Integra representantes do PM, dos membros do Governo res- 
 ponsáveis pela modernização administrativa e a AP, da AMA, do 
 Centro de Gestão da Rede Informática do Governo e do Instituto 
 de Informática; 

 - Instituiu deveres de cooperação e de execução dos objectivos do 
 plano, aferidos e em reuniões regulares, globais e sectoriais. 



 Gestão integrada de recursos e de investimentos: 

- concentração das unidades orgânicas dedicadas às funções 
informáticas e de comunicações numa só – a DSCI; 

- unificação dos sistemas e redes para maior funcionalidade, 
redução de custos operacionais e interoperabilidade com 
estruturas partilhadas da AP. 

 

 Aplicação ao MNE: 

- Integração progressiva dos domínios “dgaccp.pt”, “dgac.pt” e 
“mne.pt”; 

- Integração das equipas técnicas; 

- Desenvolvimento e operacionalidade dos portais e da Intranet. 
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 Linha Única de Atendimento – apoiotic@mne.pt 
- Designação de uma gestora do procedimento; 

- Desenvolvimento de ferramentas de monitoração.; 

- C. de 150 pedidos / dia. 

 

 Integração  

- Integração completa, até agora, de 31 Postos na rede mne.pt; 

- Introdução da alternativa de aquisição de equipamento (227 
PC’s) pelos Postos – 32 processos, dos quais 31 realizados em 
Dezembro; 

- Consolidação das redes dgac.pt  e dgaccp.pt na rede mne.pt. 
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 Comunicações  

- Auditoria de cibersegurança (projecto Integrity)  

- Substituição do “datacenter” da Cifra; 

- Preparação da revisão da rede Cifra imposta pela caducidade 
do sistema operativo por forma a certificá-la devidamente, 
cumprir os requisitos estabelecidos nas inspecções do CNCS e 
da UE e permitir a conexão com redes externas (UE, OTAN); 

- Alteração e actualização da central telefónica nos Serviços 
Internos para maior integração com VoiP; 

- Apoio à ligação de Postos (12) ao sistema ACID / UE. 

 

 



 Formação 

- Implementação da nova plataforma de “e-learning” com o IDI; 

- Preparação remota de PC’s para formação em SIRIC e cartões 
de cidadão em 36 postos ou secções consulares. 

- Preparação remota de PCs para formação em Notariado, 
Nacionalidade e Atendimento em 45 postos ou secções 
consulares 

 

 Informação na Internet 

- Desenvolvimento da nova versão do Portal das Comunidades; 

- Produção de 23 protótipos do Portal Diplomático (6 op.);  

- Apoio à criação de sites e páginas (ex + recente – CDH no FB). 

 



 

 Apoio à actividade consular 

- Preparação, formação e integração de 17 postos no VIS; 

- Preparação e distribuição de quiosques móveis de recolha de 
dados biométricos; 

- Desenvolvimento da plataforma de relatório “online” de 
actividades consulares; 

- Apoio à preparação do caderno de encargos do novo SGC. 

 

 



 Linha Única de Atendimento: 
 - Resposta em menos de 24 h a 2/3 das solicitações; 

 - Resolução efectiva da maioria dos casos após o 1º ticket.  

 

 Integração: 

 - Concluir integração de todos os serviços internos na nova 
 infra-estrutura domínio de “mne.pt” ; 

 - Duplicar o ritmo de integração dos Serviços Externos na rede 
 “mne.pt” – tentar migrar 35 postos no 1º semestre;  

 - Diagnóstico da situação dos postos remanescentes com vista a 
 definir prioridades das fases seguintes (até 2016); 

 - Início da migração dos utilizadores mne.pt para a nova infra-
 estrutura de domínio (+ capacidade);  

 

 



 Comunicações 

 - Projecto VOIP: distribuição pelos Postos dos aparelhos VOIP 
 até agora utilizados na SE (1º trimestre); 

 - Apresentação de propostas de trabalho para eventual reforma 
 da Cifra e início da substituição do actual sistema operativo; 

 

 Capacidades e segurança informáticas 

 - Projecto “datacenter” redundante para backup; 

 - Ponderação do recurso a serviços públicos partilhados; 

 - Projecto-piloto VPN / “passwords” dinâmicas; 

 - Cooperação com CNCS para combate a ataques cibernéticos; 

 - Manutenção de sistemas anti-intrusão redundantes; 

 - Formação para capacitação interna. 

 



 Apoio à actividade consular: 

 - Início do processo de renovação / substituição do parque de 
 quiosques fixos de recolha de dados biométricos; 

 - Apoiar a difusão e realização das permanências consulares; 

 - Preparar e apoiar a integração de postos no VIS; 

 - Apoio à formação “e-learning” da DGACCP e do IDI; 

 - Substituição do Sistema de Gestão Consular. 

 

 Informação pela Internet 

 - Entrada em produção do novo Portal das Comunidades; 

 - Desenvolvimento do Portal Diplomático; 

 - Gestão de conteúdos a cargo do organismo produtor e 
 possível recurso a serviços partilhados para alojamento. 

 

  



 Apoio à realização de eleições 

 - Legislativas e Regionais 

 - Preparação das Eleições Presidenciais de 2016. 

 

PRINCÍPIOS GERAIS DE ACÇÃO / TENDÊNCIAS 

 - Uma só rede informática (extra comunicações confidenciais) e 
 uma só unidade responsável por comunicações e informática; 

 - Prioridade à resolução de problemas emergentes, ao 
 desenvolvimento das estruturas essenciais à especificidade do 
 MNE, à segurança das comunicações e à capacitação interna 
 em matéria de programação e segurança; 

 - Apoio e formação à distância por norma; 

 - Resposta positiva mas cautelosa à partilha de serviços. 

 



Apoio essencial dos Serviços através de: 

 Tentar resolver os problemas simples; 

 Responder às circulares atempadamente e com a 
maior precisão possível; 

 Canalizar TODOS os pedidos de resolução para a 
Linha Única de Atendimento – apoiotic@mne.pt 

 Enviar apenas uma mensagem para a L.U.A.; 

 Optar pelas soluções de melhor custo-benefício; 

 Aceitar que todos os postos têm problemas 
frequentes e que só a gestão da L.U.A. tem a visão 
de conjunto necessária para definir prioridades.  
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Feliz Ano de 2015! 


