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4 de Setembro de 2013 às 18:30:37 por Comunicado de imprensa

O país foi o quarto com mais candidaturas, tendo sido registadas 14. Estão nomeados projectos do Governo Regional dos Açores, da
eSPap, e da Câmara Municipal de Lisboa.

Centros de
Conhecimento

Três dos 14 projectos portugueses candidatos aos prémios de inovação na administração
pública europeia – European Public Sector Award 2013 (EPSA) – estão nomeados para a fase final de avaliação:

Aplicações de
– Portugal Did IT – Sistema nacional de aprovisionamento para o sector público, da eSPap.
Negócios
– Simplis – Programa de Simplificação de Lisboa, da Câmara Municipal de Lisboa;
Armazenamento Managing Human Public Resources with an Integrated Vision
Desenvolvimento – Gestão Integrada de Recursos Humanos Públicos nos Açores, do Governo Regional do Açores.
de Aplicações
eBusiness
Durante o mês de Setembro deverão decorrer visitas de uma comissão de avaliação aos organismos seleccionados. A entrega dos
eGovernment
prémios irá decorrer entre os dias 25 e 27 de Novembro.
Green computing
Infra-estrutura
O projecto dos Açores tem incorporado uma plataforma para a bolsa de emprego (BEP – Açores), o suporte ao Quadros Regionais de
IT Management Ilha e o sistema de informação de gestão de recursos humanos para a administração regional dos Açores (SIGRHARA) – explica um
Knowledge
comunicado da Quidgest. A empresa implantou e forneceu o sistema de informação (SIGRHARA) de suporte.
Management
A BEP-Açores é a plataforma electrónica de emprego público da Administração Regional, enquanto o Quadros Regionais de Ilha, é um
Lifestyle
Mercado de TIC novo modelo de incentivo à mobilidade de recursos entre as diferentes ilhas. O SIGRHARA, constitui o sistema de informação integrado
para promoção da partilha de informação e de serviços entre as ilhas do arquipélago.
Networking
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Os desafios e objectivos passaram pela necessidade de modernizar, desmaterializar, uniformizar processos, além de racionalizar e
partilhar recursos entre as nove ilhas. Sérgio Ávila, vice-presidente do Governo Regional dos Açores, vê concretizado no projeto “um
modelo de gestão de recursos humanos (…) conducente a curto/médio prazo a um novo modelo organizacional da Administração
Regional dos Açores”.
Para João Paulo Carvalho, partner sénior da Quidgest “a nomeação é o reconhecimento do muito trabalho desenvolvido pela equipa de
projecto e do suporte estratégico garantido por parte do Governo Regional”. “Estamos perante o melhor exemplo de utilização de
serviços partilhados da Administração Pública Portuguesa”, considera.
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O European Public Sector Awards é promovido pelo European Institute of Public Administration (EIPA), sob o alto patrocínio da
Comissão Europeia. Distingue de dois em dois anos, as melhores práticas europeias no sector público quanto à inovação, desempenho,
eficiência, eficácia e impacto na sociedade.
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Simplis
Pode acompanhar os comentários a este artigo via RSS 2.0.
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Notícias Relacionadas
ESPAP substitui três organismos
Portugal presente só com três empresas
Alexandre Pinho gere sector público na Microsoft Portugal
SAP Iberia atribuiu prémios a projectos em Portugal
T-Systems nomeia Eduardo Mellado para o sector público em Portugal e Espanha
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português com o objectivo de fornecer informação objectiva e de qualidade sobre TIC.
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