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1. Resumo executivo 
A missão do CEGER é conceber, disponibilizar e gerir serviços e infraestruturas de 
tecnologias de informação e comunicação na rede informática do Governo e na 
Certificação Eletrónica do Estado, garantindo a segurança digital e promovendo a sua 
inovação e desenvolvimento.  
 
A atividade projetada para 2019 está ancorada na visão estratégica 2018-2020, 
aprovada em 2017. Este plano de atividades surge, portanto, alicerçado neste contexto 
e os projetos nele inscritos estão alinhados com o caminho traçado para a Organização 
no período em apreço.  
 
Para 2019 perspetiva-se prosseguir a execução dos projetos relacionados com várias 
das iniciativas estratégicas lançadas em 2018 e, concomitantemente, desenvolver 
novos projetos alinhados com o desígnio de promover a transformação digital da Rede 
Informática do Governo (RING). No global, em 2019, no domínio da inovação e 
desenvolvimento, são 27 os projetos que o CEGER se propõe desenvolver durante o 
ano, vários deles visando diretamente a Modernização Administrativa, onde, os que se 
relacionam com as candidaturas SAMA (INTEROPR4ALL, SIMPL4CERT e 
Ring+Digital+Simplex) são os exemplos mais destacados. Além destes, os projetos de 
rejuvenescimento tecnológico das infraestruturas da RING assim como a consolidação 
da arquitetura de segurança da rede assumirão particular destaque.  
 
No domínio da governação das TIC lançar-se-ão iniciativas relacionadas com a gestão 
do ciclo de vida dos utilizadores da RING e continuar-se-á a aposta no sistema de 
gestão dos processos internos do CEGER. Outro dos projetos com grande importância 
e impacto no CEGER será a mudança de instalações, que, de acordo com a informação 
disponível, se prevê concretizar até final do ano.  
 
No domínio dos serviços ao utilizador perspetiva-se em 2019 um pico de atividade 
resultante da mudança de Governo. Ao nível do desenvolvimento e inovação prevê-se 
(1) criar um posto de trabalho tipo da RING, alinhado com os processos de 
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transformação digital que estão em curso, (2) estudar e implementar políticas de 
gestão de equipamentos móveis utilizados na RING, (3) consolidar o sistema de gestão 
do service desk agregando também a informação das interações desenvolvidas pelo 
canal telefónico e (4) consolidar a utilização do Office365 na RING. 
 
No domínio das infraestruturas tecnológicas avançar-se-á com os trabalhos para (1) 
prosseguir com o rejuvenescimento da RING, onde em 2019 a componente do acesso 
terá especial destaque, (2) consolidar a utilização da nova arquitetura de segurança da 
RING, (3) desenvolver e disponibilizar um serviço de videoconferência na RING, (4) 
estudar soluções tecnológicas que possam beneficiar o atual processo de cópias de 
segurança e (5) alargar os serviços disponibilizados sobre a rede wireless. 
 
No domínio dos sistemas de informação avançar-se-á com os trabalhos para (1) 
prosseguir com a execução do projeto de rejuvenescimento tecnológico do sistema de 
gestão documental, alargando-o em 2019 ao processo legislativo, (2) desenvolver um 
plano de ação para evoluir o projeto piloto de interoperabilidade documental para um 
serviço em ambiente produtivo, (3) disponibilizar um sistema de informação para a 
gestão das consultas públicas, (4) consolidar a utilização da interoperabilidade entre 
Órgãos de soberania e (5) lançar uma iniciativa de rejuvenescimento tecnológico no 
âmbito do suporte às reuniões do Conselho de Ministros. 
 
No domínio da segurança e certificação eletrónica perspetiva-se (1) efetivar um plano 
para gestão integrada dos logs dos sistemas geridos pelo CEGER, (2) implementar a 
segregação lógica do serviço de SSL dos restantes serviços da ECCE, (3) acolher na 
ECCE a ECJustiça, (4) disponibilizar o serviço de selos eletrónicos na ECCE e (5) 
constituir uma equipa de resposta a incidentes de segurança. 
 
Para o desenvolvimento das suas atividades em 2019, o CEGER perspetiva ter um 
orçamento de funcionamento de 4.457.091€ e um Mapa de Pessoal com 35 postos de 
trabalho. 
 
 
  


