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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.  
No último semestre de 2017 desenvolveu-se uma reflexão profunda sobre o 
CEGER tendo-se consolidado uma visão estratégica, a implementar no triénio 
2018-2020, que veio a ser aprovada pela tutela em novembro de 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 2018 perspetiva-se o lançamento de várias iniciativas estratégicas 
absolutamente decisivas, que servirão para ancorar a transformação digital da 
Rede Informática do Governo que se perspetiva concretizar durante o triénio 
2018-2020.  
No global, em 2018, são mais de 30 os projetos que se propõe lançar durante o 
ano, vários deles visando diretamente a Modernização Administrativa, onde, 
os que se relacionam com as candidaturas SAMA submetidas 
(INTEROPR4ALL, SIMPL4CERT e Ring+Digital+Simplex) são os exemplos 
mais destacados. 
Um dos projetos com maior impacto no CEGER será a mudança de 
instalações, que se prevê concretizar até final do ano. No domínio da 
governação das TIC lançar-se-ão iniciativas para (1) adequar a estrutura 
funcional à estratégia da Organização, (2) implementar uma metodologia de 
gestão operacional ancorada no planeamento estratégico, (3) simplificar os 
processos administrativos e incrementar a sua eficiência, reduzindo a 
burocracia e (4) incrementar e valorizar o trabalho em equipa.  
No domínio dos serviços prestados aos utilizadores prevê-se (1) reformular a 
metodologia de gestão da operação, (2) renovar o catálogo de serviços, e (3) 
lançar iniciativas para reforçar o apoio prestado aos dispositivos móveis. 
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Na área das aplicações e conteúdos desenvolver-se-ão projetos para (1) 
modernizar do sistema de gestão documental, (2) conceber um sistema de 
interoperabilidade documental, (3) desenvolver a interoperabilidade do 
processo legislativo entre Órgãos de soberania, e (4) consolidar os portais com 
informação histórica, para preservação digital.  
No domínio das comunicações e sistemas avançar-se-á com (1) a consolidação 
de serviços e infraestruturas, (2) a deslocalização do datacenter do CEGER 
para a ESPAP, (3) a criação de um pólo redundante para cópias de segurança, 
geograficamente distante (4) o rejuvenescimento das infraestruturas de rede e 
armazenamento, (5) o incremento da largura de banda para 1 Gbps, e (6) o 
alargamento dos serviços disponibilidades sobre a rede wireless do Governo. 
No domínio da segurança prevê-se a avanço muito significativo concretizando 
(1) a estratégia para a certificação eletrónica do Estado, consolidando e 
incrementado serviços a toda a administração pública direta e indireta, (2) 
implementar-se-á um sistema de gestão da segurança de informação, (3) 
capacitar-se-á o CEGER com o nível de maturidade 4 para deteção e reação a 
incidentes de segurança, e (5) desenvolver-se-ão ações de sensibilização sobre 
segurança de informação junto dos utilizadores da Rede Informática do 
Governo. 
Para o desenvolvimento das suas atividades em 2018, o CEGER perspetiva ter 
um orçamento de funcionamento de 3 454 765 € e um Mapa de Pessoal com 
36 postos de trabalho. 
 
  


