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ALGUM CONTEXTO…
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O resto do 
mundo…
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Computer Power

Bandwidth

The repeal of “Grove’s Law”
(illustrative)

Contexto
E se a utilização desses recursos fosse possível?



The long tail…
Grid volunteer computing - 1999

1999
Seti@home reporta uma

média de 730 TFLOPS 
(10^12)

1999
Computadores pessoais ~ 

1GFLOP (10^9)



O ADVENTO DA CLOUD…
Amazon, 2006. Os níveis de serviço exigem capacidade instalada…



O problema mudou…
Melhor utilização da capacidade instalada? 



O problema mudou…
Melhor utilização da capacidade instalada? 

É possível o mesmo exercício na Administração Pública? SIM!

(v.g., sazonalidade da entrega de IRS, período do mês para cálculo de salários, etc.)



Cloud computing…

Ilustração de John Berkeley

2006

Outubro
2009



foi tudo o resto...

Larry Ellison, CEO e co-fundador da Oracle

http://www.youtube.com/v/8UYa6gQC14o

Uma nota: não foi a tecnologia que mudou!



The National Institute of Standards and Technology, 

Information Technology Laboratory Definition of Cloud Computing

Authors: Peter Mell and Tim Grance

http://csrc.nist.gov/groups/SNS/cloud-computing/clo ud-def-v15.doc

O que é cloud computing?



Mudança de paradigma?

“Goodbye, Mr. 
Gates”The Big Switch, Nicholas Carr, autor do livro “Why IT 

(doesn’t) matter”

Qual a importância do computador que usamos para aceder a serviços na cloud?

Qual a importância do sistema operativo ou do browser?



ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA



COMO FAZER MAIS COM MENOS?

Colaboração e Partilha

Qualificação dos trabalhadores

Avaliação



Colaboração: um paradigma de rede

COMO?



Modelos
ontológicos e 
arquitectura

interoperabilidad
e

comunicações

Serviços electrónicos
Portais e take-up

Grupos de trabalho da rede interministerial das TIC  

política de software



Partilha: infra-estruturas e datacenters

COMO?



Melhor serviço e menos despesa
- um exemplo em fase de implementação -

Um exemplo: AMA utiliza data center do II, MFAP

Menos 1 M€ euros/ano (alojamento, consumo de energia, manutenção e operação, 

AVAC, instalações)

Mais segurança (escala)

Maior disponibilidade e desempenho em serviços críticos (ex: Lojas do Cidadão)



Partilha e colaboração: cloud
computing

COMO?



Melhor serviço e menos despesa
- um exemplo em fase de análise -

Racionalização da infra-estrutura da AP através da criação de uma cloud governamental

<<Está (…)em curso, numa iniciativa liderada pela AMA, a elaboração de um estudo tendo em vista a criação de uma cloud
governamental que contribua para a racionalização da utilização das infra-estruturas de TIC da AP (ex: partilha de capacidades, 
meios e recursos), facilite a interoperabilidade entre sistemas e permita a partilha eficaz de aplicações, processos e informação.>>

Relatório OE 2011



Melhor serviço e menos despesa
- um exemplo em fase de análise -

Criação de uma cloud governamental

… com diversos modelos de prestação de serviço …

• Plataform as a Service (interoperabilidade, pagamentos, SMS, colaboração, e-Learning);

• Software as a Service (e-mail, gestão orçamental, recursos humanos, SIADAP, etc.)



Melhor serviço e menos despesa
- um exemplo em fase de análise -

Criação de uma cloud governamental

… com um modelo de deployment híbrido …

Informação & LocalizaçãoAgnóstica Especifica
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Clouds públicas com determinadas
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Melhor serviço e menos despesa
- utilização de Cloud Pública, em fase de teste -

Mail online da AMA

Menos 0,2 M€/ano para 2750 utilizadores (back-up, manutenção de 

servidores, operação, consumo de energia)

Mais segurança e sem consumo de largura de banda

Melhor serviço (capacidade até 25GB, disponibilidade de 99, 99%)



COMO FAZER MAIS COM MENOS?

Colaboração e Partilha

Qualificação dos trabalhadores

Avaliação



Mais competências técnicas e novas competências 
(criatividade, saber fazer, domínio da língua, gestão do tempo, etc.)

TRABALHADORES MAIS 
QUALIFICADOS

“Citizen-Driven Government must be employee-centric too”, Andrea di Maio



Melhor serviço e menos
despesa

Um exemplo

Despesa administração electrónica

Nos últimos anos, a despesa com serviços de consultadoria informática duplicou (90 M€); 

Esta despesa pode ser reduzida se apostarmos em recursos internos qualificados: 

Em 2008, com um modelo essencialmente em outsourcing, a AMA gastou 2,8 M€;

Em 2010, equipa de 10 recursos qualificados e menos outsourcing: menos 1,2 M€ (42%);



COMO FAZER MAIS COM MENOS?

Colaboração e Partilha

Qualificação dos trabalhadores

Avaliação



•Avaliação despesa TIC

•Avaliação custo/benefício
obrigatória para investimentos TIC

•Avaliação legislativa



A OPORTUNIDADE PERFEITA OU A TEMPESTADE PERFEITA?



A OPORTUNIDADE PERFEITA OU A TEMPESTADE PERFEITA?

1. Estratégia de saída (lock-in); 

2. Privacidade;

3. Confiança (v.g., caso T-Mobile)



Obrigado.

goncalo.caseiro@ama.pt


