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Atividade

Direção do CEGER

Competências

Dirigir e orientar a ação dos órgãos e serviços do CEGER, nos termos das competências que lhe sejam conferidas por 

lei ou que nele sejam delegadas ou subdelegadas (n.º 2 do artigo 3.º, do Decreto-Lei n.º 163/2007, de 3 de Maio - Lei 

Orgânica do CEGER)

Atividades

- Secretariado e assessoria da direção;

- Assessoria na gestão de recursos (financeiros, humanos e materiais);

- Comunicação interna e externa;

- Gestão das viaturas atribuídas ao CEGER;

- Instrumentos de gestão.

Competências

O Núcleo de Apoio à Direção, responde assim pelo apoio global aos serviços do Diretor do CEGER. É uma unidade de 

suporte. Assegurar a assessoria especializada à Direção do CEGER, nomeadamente, nos seguintes domínios: 

secretariado, gestão de recursos, comunicação e imagem e instrumentos de gestão.

Atividades

- Gestão de utilizadores;

- Apoio aos utilizadores (1ª e 2ª linha);

- Monitorização dos serviços prestados aos utilizadores;

- Coordenação e apoio aos ELOS dos ministérios/gabinetes;

- Apoio às reuniões do Conselho de Ministros e de Secretários de Estado (nível utilizador);

- Gestão do material de nível utilizador;

- Gestão das comunicações móveis do GEGER;

- Entidade de registo da ECCE;

- Elaborar pareceres, estudos e relatórios nas suas áreas de competência;

- Ministrar ou colaborar na formação dada pelo CEGER, em articulação com os restantes departamentos;

- Outras atribuições que lhe sejam acometidas.

Competências

O Departamento de Utilizadores e Serviços é responsável pela gestão dos serviços e recursos disponibilizados aos 

utilizadores da RInG, bem como, pela prestação de apoio de 1.ª e 2.ª linha aos mesmos. Desempenha ainda as 

funções como entidade de registos das ECEE e ECCE. É um departamento operacional.

Atividade
- Administração da Rede Informática do Governo (RInG) nas suas componentes de comunicações (networking – dados 

e voz –, na componente interna, externa e de interligação a outras redes do Estado) e serviços básicos (active 

directory e serviços de suporte ao domínio);

- Administração dos sistemas centrais e de suporte aos serviços e aplicações;

- Gestão de operações (3.ª linha de apoio aos utilizadores);

- Apoio às reuniões do Conselho de Ministros e de Secretários de Estado (nível sistemas);

- Gestão do material e software de nível sistemas;

- Gestão das comunicações fixas;

- Administração técnica da ECEE e da ECCE, bem como, do serviço de timestamping;

- Colaboração na administração da TESTA;

- Elaborar pareceres, estudos e relatórios nas suas áreas de competência;

- Ministrar ou colaborar na formação dada pelo CEGER, em articulação com os restantes departamentos;

- Outras atribuições que lhe sejam acometidas. 

Competências

O Departamento de Comunicações e Sistemas é responsável pela administração dos sistemas e comunicações que 

suportam os serviços disponibilizados na RInG, bem como, pela prestação de apoio de 3.ª linha aos utilizadores da 

RInG, è ainda responsável pela administração técnica da ECEE e da ECCE. É um departamento operacional.

Atividades

- Administração das aplicações de apoio à governação e de fluxo de trabalho;

- Administração das aplicações do processo legislativo;

- Desenvolvimento de processos com vista à interoperabilidade documental e acompanhamento das iniciativas 

nacionais e internacionais para a uniformidade e interoperabilidade documental;

- Desenvolvimento, gestão e administração de portais e respectivos conteúdos em que o CEGER possua 

responsabilidades, e em articulação com as entidades com autoridade ou propriedade sobre os mesmos;

- Desenvolvimento e administração de sistemas de apoio à decisão;   

- Gestão de aplicações (3.ª linha de apoio aos utilizadores);

- Elaborar pareceres, estudos e relatórios nas suas áreas de competência;

- Ministrar ou colaborar na formação dada pelo CEGER, em articulação com os restantes departamentos;

- Outras atribuições que lhe sejam acometidas. 

Competências

O Departamento de Aplicações e Sistemas é responsável pela administração das aplicações de governação e de fluxo 

de trabalho, bem como, pela prestação de apoio de 3.ª linha aos utilizadores da RInG, é ainda responsável pela 

concepção, desenvolvimento, gestão e administração de portais sob responsabilidade do CEGER. É uma unidade 

operacional.

Atividades

- Gestão da qualidade tendo por referência a norma ISO 20000/2005;

- Promover políticas, normas, directivas, desenvolvimentos e melhorias na área da qualidade;

- Promover políticas, normas, directivas e processos de segurança para os sistemas de comunicação e informação 

sob responsabilidade do CEGER;

- Gestão da Segurança tendo por referência a norma ISO 27001/2005;

- Administração de segurança da ECEE e da ECCE, bem como, do serviço de timestamping;

- Responsabilidade pela segurança física e humana do CEGER;

- Responsabilidade pela gestão de um futuro posto de controlo, bem como, da credenciação de segurança do CEGER;

- Realizar auditorias internas nas áreas da qualidade e da segurança;

- Acompanhar e gerir as auditorias e inspecções externas nas áreas da qualidade e segurança; 

- Elaborar pareceres, estudos e relatórios nas suas áreas de competência;

- Ministrar ou colaborar na formação dada pelo CEGER, em articulação com os restantes departamentos;

- Outras atribuições que lhe sejam acometidas.

Competências

O Departamento de Qualidade e Segurança é responsável pela gestão da qualidade e segurança tendo por referência 

as normas ISO 20.000/2005 e ISO 27.001/2005, é também responsável pela administração da segurança da ECEE e 

ECCE, bem como , da segurança física e humana do CEGER. É um departamento operacional.

Subtotal 1 4 9 17 0 1 32

Lisboa, 31 de Dezembro de 2012
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postos 
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trabalho

Cargos / carreiras / categorias

(designações conformes com o artigo 3.º e Tabela de Equivalências constante no 

Mapa I do 

Decreto-Lei n.º 163/2007, de 3 de Maio, mantido em vigor pelo artigo 12.º do Decreto-

Lei n.º 16/2012, de 26 de Janeiro - Lei Orgânica do CEGER)

DIREÇÃO

NÚCLEO DE APOIO À DIREÇÃO - NAD

O Assistente 

Operacional 

(Motorista da 

Direção) faz parte 

do quadro de 

pessoal da 

SGPCM, por 

destacamento no 

CEGER. 

1 10

DEPARTAMENTO DE UTILIZADORES E SERVIÇOS - DUS

8

31-12-2012

DEPARTAMENTO DE APLICAÇÕES E CONTEÚDOS - DAC

Aplicações e 

Conteúdos
1 4 3

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÕES E SISTEMAS - DCS

Comunicações e 

Sistemas
1 1 3 5

DEPARTAMENTO DE QUALIDADE E SEGURANÇA - DQS

Qualidade e 

Segurança
1 3 4

Os dados reportam-se a 19.08.2011 DSRH
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