Código do projeto: POCI-02-0550-FEDER-022100
Designação do projeto: Portal e Aplicações do IPDJ
Região de Intervenção: Âmbito Nacional
Data de aprovação: 03-01-2017
Data de início: 01-01-2017
Data de fim: 31-12-2019
Custo Total Elegível: 1.919.000,01€
Apoio Financeiro da União Europeia:1.092.870,51€
Apoio Financeiro Público Nacional: 826.129,50€
Objetivo Principal: Desenvolvimento e Integração dos Sistemas e Infraestruturas Tecnológicas de suporte
aos novos modelos de atendimento.
Objetivos, atividades e resultados Esperados/atingidos: A operação prevê a construção de aplicações que
disponibilizarão os serviços digitais num novo Portal IPDJ que terá a capacidade de ser um repositório de
informação útil institucional para o público em geral e também servirão de âncora aos serviços digitais
prestados, com o fito de modernizar o funcionamento e a imagem, reduzir os encargos administrativos e
processuais, em alinhamento com as medidas Simplex+, e, também, procurando ir ao encontro das
exigências tecnológicas atuais, em conformidade com o entendimento universal e axiomático do novo
arquétipo de funcionamento contemporâneo tecnológico fundamental a qualquer instituição que presta
serviço público. Os serviços digitais a implementar estarão interligados com outras plataformas da
administração pública e com capacidade para expansão no futuro. Também, esta operação tem como
objetivo a criação de uma plataforma de serviços digitais comuns e transversais integrados, disponibilizados
num único local, promovendo uma cultura de maior proximidade através da prestação de serviços digitais
no âmbito da atividade desportiva e programas na área da juventude, quer sejam prestados diretamente
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quer sejam prestados através de parceiros privilegiados como as Federações Desportivas, Associações de
Juventude, Associações de Estudantes, Autarquias, Empresas e outros Organismos. O objetivo fundamental
é, de facto, aumentar a eficiência e eficácia da atividade reduzindo custos de contexto com recurso à
utilização de uma rede tecnológica e qualificação do serviço público que acarretará a simplificação do
relacionamento cidadão serviços prestados, numa lógica de desburocratização máxima das ações
necessárias, conducentes à prática da atividade desportiva. Os resultados serão evidentes ao nível da:
Supressão de procedimentos desnecessários; Racionalização da organização interna e seus processos
através da implementação da inovação organizacional; Interoperabilidade entre os serviços no âmbito da
atividade desportiva e atividade juvenil com a implementação de redes formais e informação
operacionalmente funcionais; e Autenticação eletrónica para assegurar a participação e reforço da
administração eletrónica no exercício da cidadania.
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