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 Face às necessidades atuais existentes no MNE, a DSCI levou a cabo uma 

restruturação interna, em 2015, resultando na nova estrutura orgânica da DSCI 

com as seguintes unidades orgânicas: 

 

- Divisão da Cifra – DCI 

- Divisão Tecnologias de Informação – DTI 

- Divisão de Apoio Informático – DAI 

  Linha única de atendimento (LUA) - Criação da Linha Única de 

 Atendimento e helpdesk 24hx5, com a perspetiva de estender o seu 

 período aos 7 dias da semana num futuro próximo, de modo a dar 

 resposta em menos de 24h a 2/3 das solicitações - Resolução efetiva da 

 maioria dos casos após o 1º ticket.   

 

 

 

 

1.Estrutura Orgânica 

 

 

 

 



2.1 – Nova Infraestrutura para salto tecnológico em curso: 

  Implementação de nova infraestrutura de domínio; 

 Integração dos serviços centrais do MNE no novo domínio; 

 Virtualização dos servidores; 

 Revisão e reforço da infraestrutura dos SPE (Serviços Periféricos Externos) 

para integração na rede MNE; 

 Upgrade cablagem de rede; 

 Renegociação de contratos de internet; 

 Revisão do acondicionamento da sala técnica; 

 Aquisição de todo um novo parque informático para as missões; 

 Integração completa de 36 serviços externos em 2015 e 3 reintegrações para 

novo domínio; 

 Acompanhamento dos requisitos e lançamento do procedimento nos 

restantes SPE (Serviços Periféricos Externos); 

     Objetivo: Conclusão até final 2016. 

 

 

2.Projetos Realizados em 2015 

 
 



2.2 – Informação na Internet: 

 Projetos: Portal Diplomático e Portal das Comunidades.  

    (https://www.portaldiplomatico.mne.pt) 

 Lançados 13 novos sítios Web de Embaixadas ou Missões. 

 Estão em desenvolvimento 20 novos sítios Web de Embaixadas ou Missões. 

 Lançado o novo Portal das Comunidades Portuguesas. 

    (https://www.portaldascomunidades.mne.pt) 

 Implementação de http seguro nos sites. 

 Acessos aos sítios Web do projeto 2015: apróximadamente 1.500.000.  

     A DESTACAR: 

 O sitio Web Portal das Comunidades Portuguesas foi um dos contemplados com o 

prémio de “Boas Práticas em Acessibilidade Web”. Este prémio resulta de uma 

iniciativa conjunta da Associação para a Produção e Desenvolvimento da 

Sociedade de Informação (APDSI) e da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT). 

 

 

 

2.Projetos Realizados em 2015 
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2.3 – Apoio à atividade consular: 

 

 Todos os SPE se encontram em estado de prontidão para VIS; 

 Preparação de novos postos para CC e SIRIC, em função da disponibilidade da 

IRN; 

 Preparação de postos de trabalho para formação à distância; 

 Continuação da preparação e distribuição de quiosques móveis de recolha de 

dados biométricos; 

 Apoio às permanências consulares; 

 Apoio à preparação do caderno de encargos do novo Sistema de Gestão 

Consular (SGC) e toda a tramitação processual do procedimento aquisitivo. 

 

 

 

 

2.Projetos Realizados em 2015 

 
 



2.4 - Comunicações: 

 Preparação da revisão da rede CIFRA; 

 Apoio à ligação de postos ao sistema ACID/EU; 

 Projeto VoIP: distribuição pelos SPE (Serviços Periféricos Externos) dos 

aparelhos VoIP até agora utilizados na SE (1ºTrimestre). 

 

 

 

 

 

 

 

2.Projetos Realizados em 2015 

 
 



DIREÇÃO DE SERVIÇOS DA CIFRA E 

INFORMÁTICA 

SALTO 
TECNOLÓGICO 

NO 
MNE  HORIZONTE 

2017 



 A DSCI constitui a nível de todo o MNE, a única entidade orgânica responsável 

pela gestão das matérias referentes às tecnologias de informação, por  

conseguinte assume-se como interlocutor a AMA - Agência para a Modernização 

Administrativa e assegura a centralização da apresentação de uma candidatura 

também ela única, para o desenvolvimento tecnológico indispensável. 

 

 

 

 

 

3.1 - Candidatura do MNE ao 01/SAMA2020/2015 

 

 

 

 

3. Salto Tecnológico MNE – Horizonte 2017 



 Setembro de 2015 – MNE apresenta candidatura ao Sistema de Apoio à 

Modernização e Capacitação da Administração Pública (SAMA2020). 

 

 Dezembro de 2015 – MNE recebe resposta de aceitação da sua proposta. 

 

 Janeiro de 2016 a Dezembro de 2017 – Execução do projeto Plataforma de 

Interoperabilidade e Comunicação do MNE – PICMNE. 

 

 

 

 

 

3.1 - Candidatura do MNE ao 01/SAMA2020/2015 

 

 

 

 

3. Salto Tecnológico MNE – Horizonte 2017 



Salto Tecnológico no MNE– Horizonte 2017 

MNE Digital 

Gestão Integrada da presença 
do MNE na Web 

E-SIGA 

Sistema Integrado de Gestão de 
Atendimento 

CISI 

Capacitação Institucional para a 
Segurança da Informação 

I-2020 

Infraestruturas de voz e 

Comunicações no horizonte 
2020 

Plataforma 

de 

Interoperabilidade e comunicações  

MNE - PICMNE 



Salto Tecnológico no MNE– Horizonte 2017 

MNE Digital 

Gestão Integrada 
da presença do 

MNE na Web 

OBJECTIVOS 
 

 Criação do Portal MNE, integrador dos portais existentes (Portal 

Diplomático, Portal da Comunidades, Camões – CICL, Centro de 

Informação Europeia Jacques Delors, Instituto Diplomático 

/Arquivo Histórico/Catálogo Online da Biblioteca, Comissão 

Nacional da Unesco, Autoridade Nacional para a Proibição das 

Armas Químicas, e demais temáticos). 

 

  Constituindo este o interface de comunicação entre o MNE, o 

cidadão, as organizações publicas /privadas, nacionais e 

internacionais. 

 

 Consolidação da imagem corporativa do MNE na internet. 

 

 Interoperabilidade com vários sistemas internos e externos 

incluindo AMA - Agência para a Modernização Administrativa. 
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SERVIÇOS  A DISPONIBILIZAR E BOAS PRÁTICAS: 

 

Portal do MNE. 

 

Imagem corporativa digital do MNE na Web. 

 

Interoperabilidade com Mapa do Cidadão :  

   www.mapadocidadao.pt 

 

Interoperabilidade entre o Cartão do Cidadão e a Chave Móvel 

Digital. 

 

Através do IDI – Instituto Diplomático, desenvolvimento de 

novos conteúdos e disponibilização tecnológica no domínio da 

formação à distância. 

 

Através do CIEJD, disponibilização de informação europeia e 

destaque das suas atividades na Web. 

 

MNE Digital 

Gestão Integrada 
da presença do 

MNE na Web 
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E-SIGA 

Sistema Integrado 
de Gestão de 
Atendimento 

OBJETIVOS: 

 

 Desenvolver um novo sistema de informação – o Sistema 

Integrado de Gestão de Atendimento – e-SIGA de forma a dar 

resposta às atuais necessidades da rede de postos consulares 

potenciando a disponibilização de serviços eletrónicos 

integrados e transversais no seio da AP. 

 

 Pretende-se ainda, criar um instrumento facilitador aos 

serviços de atendimento em Portugal e no estrangeiro, com 

notórios benefícios para todos os cidadãos e empresas 

Portuguesas, onde quer que se encontrem. A supervisão por 

parte dos serviços centrais do MNE, permitirá a prazo a 

interoperabilidade com sistemas de outros ministérios e 

organismos públicos, potencializando a aplicação de princípios 

inovadores como o “Only Once”. 
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SERVIÇOS A DISPONIBILIZAR: 

 

  Sistema Integrado de Gestão de Atendimento – e-SIGA  

     Interação com os sistemas centrais para emissão de 

documentos e futuro e-SGC. 

  

 Neste contexto destaca-se: 

 A marcação online dos atendimentos, com a integração da 

Chave Móvel Digital.  

 

O desenvolvimento do novo e-SGC, permitindo por exemplo, a 

validação de pré-requisitos para o ato consular. 

 

 

 

 

 

 

E-SIGA 

Sistema Integrado 
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CISI 

Capacitação 
Institucional 

para a 
Segurança da 
Informação 

OBJETIVOS: 

 

   Adaptação dos meios tecnológicos existentes no MNE, 

mais adequados no cumprimento das suas funções, 

caminhando no sentido de melhorar os processos da 

Administração Pública. Têm-se registado, nas últimas 

décadas, avanços significativos no sentido de potenciar a 

disponibilização de serviços integrados e transversais, indo 

ao encontro das necessidades dos cidadãos, potenciando 

deste modo a necessidade de comunicação e troca de 

informação eletrónica entre estes e os diferentes organismos 

públicos. 
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SERVIÇOS A DISPONIBILIZAR: 

 

1. Reforço da arquitetura de rede e segurança em todas as 

camadas (física, lógica e sites). 

2. Implementação de soluções de segurança complementares; 

(VPN / SIEM / Autenticação forte), através de uma linha 

dedicada e fechada e com Passwords dinâmicas. 

3. Elaboração da política da segurança de informação do MNE. 

4. Implementação do programa de sensibilização à segurança de 

informação do MNE. 

5. Auditorias externas de segurança. 

6. Modernização da infraestrutura de cablagem estruturada, o que 

permitirá ao MNE obter uma melhoria 10 a 100 vezes superior 

no desempenho das comunicações na rede interna, capacidade 

institucional necessária na prestação do serviço público que o 

MNE presta ao cidadão e às empresas. 

 

 

 

 

CISI 

Capacitação 
Institucional 

para a 
Segurança da 
Informação 
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I-2020 

Infraestruturas de 
voz e 

Comunicações no 
horizonte 2020 

OBJETIVOS: 

 

  Modernização da atual infraestrutura de voz do MNE, 

(passagem da tecnologia analógica já bastante obsoleta, para 

tecnologia VoIP - Voice over Internet Protocol); 

 

 Esta tecnologia irá permitir ao MNE tirar partido das vantagens 

ao nível de otimização de custos, funcionalidades avançadas para 

o utilizador, flexibilidade de arquitetura IP e capacidades de 

segurança, numa única plataforma integrada. 

 

 Primeiros 24 meses do projeto a nova infraestrutura irá 

abranger todos os serviços internos do MNE em Portugal, a saber: 

Palácio das Necessidades, Cova da Moura, Av. Infante Santo, 

Junqueira e Porto, numa segunda fase, será estendida aos 

serviços externos. 
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SERVIÇOS A DISPONIBILIZAR: 

 

 Voz IP – VoIP (funcionalidades avançadas : aumento do 

desempenho, resiliência e alta disponibilidade). 

 

Ferramentas Colaborativas: 

 

 Instante Messaging (email e chat). 

 

 Vídeo chamada (envio de documentos e imagens durante a 

comunicação). 

 

 IVR  interactive voice response (resposta interativa de voz). 

Este sistema permite responder ou interagir com o interlocutor 

através de áudio pré-gravado ou gerado dinamicamente dotado 

de reconhecimento de voz . 

 

As maiores vantagens do VoIP são flexibilidade e preço. 

 

 

I-2020 

Infraestruturas de 
voz e 

Comunicações no 
horizonte 2020 
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3.2 – e_@inda 

 

 

 

 

 

Rede Cifra 

 

Seleção da nova aplicação da Cifra e início da substituição do atual sistema operativo. 

 

Encriptação de documentos até ao grau de reservado para circulação na rede “mne.pt”, 

libertando a rede cifra para os documentos de classificação superior. 

 

Enterprise Mobility Suite (EMS) 

 Adoção de boas práticas para a uniformização de critérios de gestão documental; 

 Gestão unificada da identidade do utilizador; 

 Gestão de segurança dos dispositivos em que o utilizador pode aceder à informação; 

 Mecanismos automáticos de deteção de padrões anómalos de abuso de identidade. 
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Sistemas de Informação 

 Implementação do gestor documental Smartdocs V4 com extensão aos serviços 

periféricos externos; 

 Desenvolvimento do novo e-SGC (Sistema de Informação Consular); 

 Implementação de projeto de Business Intelligence; 

 Projeto para novo RPV (Rede de Pedido de Vistos); 

 Interoperabilidade com outros sistemas da administração pública; 

 Novo software de recolha biométrica para VIS; 

Outros 

 Concluir a integração de todos os serviços externos na nova infraestrutura domínio de 

“mne.pt”, à semelhança do que foi realizado nos serviços internos; 

 Renovação do parque informático dos serviços internos; 

 Upgrade de software base (sistemas operativos, office, etc), em função da 

compatibilidade com aplicações usadas no MNE. (ex. Smartdocs, CC, SIRIC, PEP, RPV, etc). 

 

 

 

 

 

 


