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Reuniões da Câmara do Porto sem papel agilizam processos 

e poupam 11 árvores por ano 

 

 

 

Sumário 
País: Portugal 

Industria: Administração Pública 

Perfil do Cliente 

A Câmara Municipal do Porto, a segunda maior 

do país, tem a seu cargo a gestão de 15 fregue-

sias nas quais vivem quase 240.000 pessoas.  

Situação do Negócio 

O município necessitava de uma solução eficaz 

para as suas necessidades internas de gestão 

das Reuniões de Câmara, cuja preparação e 

realização geram centenas de milhar de páginas 

de documentos todos os anos. 

 

Solução 

A criação do projecto do Portal do Executivo, 

baseado em tecnologias Microsoft, designada-

mente o SharePoint Portal 2007, permitiu des-

materializar toda a documentação necessária às 

Reuniões de Câmara bem como agilizar todos os 

processos de preparação. 

 

Benefícios 

 Poupança em papel equivalente a 11 árvores 

por ano 

 Logística e burocracia inerentes às Reuniões 

de Câmara simplificadas e agilizadas 

 Integração com o sistema de gestão documen-

tal da Câmara Municipal do Porto 

  Possibilidade futura de escalar a solução com 

base na funcionalidade já implementada pela 

plataforma 

 

 

  
 

 

“No modelo tradicional baseado em papel, todo o pro-

cesso de análise e aprovação de propostas era bas-

tante moroso. Agora, com a eliminação da circulação 

física das propostas, é algo, pode ser feito praticamen-

te em tempo real. 

— Vladimiro Feliz, Vereador da Educação, Juventude e Inovação 

 

 
António Carrilho, Project Manager da Megasis (empresa de informática do grupo TAP)  

   

Com a solução do Portal do Executivo, as reuniões de Câmara na 

Câmara Municipal do Porto vão abandonar totalmente o papel e 

passar para o domínio digital. Os vereadores têm notebooks e tablet 

PCs, comunicam entre si através de uma rede sem fios segura e, 

talvez o mais importante, deixará de ser necessário copiar documen-

tos e gerar centenas de milhar de páginas por ano. Uma poupança 

em custos directos mas igualmente em tempo, recursos humanos – 

e cerca de 11 árvores por ano. 

 

    

    
 



 

 

 

 

Situação 
 

Como em qualquer outra autarquia portu-

guesa, a Câmara Municipal do Porto realiza 

regularmente reuniões no contexto do seu 

normal funcionamento institucional. As cha-

madas “Reuniões de Câmara” permitem 

discutir e aprovar as mais diversas propostas 

necessárias ao regular funcionamento da 

instituição. 

 

Numa grande autarquia como é a Câmara 

Municipal do Porto, a segunda maior do país, 

realizam-se Reuniões de Câmara duas vezes 

por mês. 

 

Mas esta figura comum a qualquer edilidade 

portuguesa traz consigo necessidades buro-

cráticas muito elevadas e que, se forem rea-

lizadas através de um processo tradicional, 

com um fluxo de trabalho baseado no papel, 

constituem uma enorme fonte de custo, de 

tempo perdido e de ineficiência de resulta-

dos. 

 

O processo tradicional de preparação para 

uma Reunião de Câmara começa com a 

apresentação de propostas à discussão, ao 

longo de quatro passos principais: 

 

• Criação e elaboração da proposta; 

• Submissão da proposta para aprovação 

pelo Presidente da Câmara; 

• Avaliação e maturação da proposta para 

aprovação; 

• Aprovação ou rejeição da proposta. 

Uma vez determinadas quais as propostas 

que serão submetidas efectivamente à dis-

cussão na Reunião de Câmara, são feitas 

pelo menos 13 cópias de cada um dos 

documentos (número que é proporcional ao 

número de vereadores eleitos e que varia 

consoante as câmaras). Seguem-me mais 

três passos: 

 

• A agenda da reunião e as cópias das pro-

postas são distribuídas por todos os partici-

pantes – ou seja, pelo Presidente e pelos 

vereadores; 

• A Reunião de Câmara decorre, sendo as 

propostas colocadas à discussão e votação 

pelos participantes; 

• No final, um elemento do secretariado que 

assistiu à reunião, produz uma minuta que, 

após ser submetida à aprovação pelos pre-

sentes, dará origem à acta da reunião. 

 

Todo este processo dá origem a uma enorme 

produção de papel impresso. Na Câmara do 

Porto, e em termos médios, temos: 

 

• Duas reuniões por mês; 

• 14 propostas em discussão por reunião; 

• 40 páginas para cada proposta (10 da 

proposta propriamente dita, mais 30 páginas 

de anexos); 

• Ao todo, são 560 páginas por participante; 

• 13 cópias (uma por participante); 

 

O total é assim de 7280 páginas por cada 

reunião. Fazendo as contas ao número de 

reuniões por ano, temos cerca de 175 mil 

páginas produzidas por ano, só para as Reu-

niões de Câmara, o que é o equivalente a 

350 resmas de papel (de 500 folhas) ou 

seja, cerca de 11 árvores. 

 

Um número que o vereador do Pelouro da 

Juventude e Inovação da Câmara Municipal 

do Porto, Vladimiro Cardoso Feliz, garante 

que deverá pecar por defeito, e não por 

excesso: “há processos disciplinares que são 

analisados nestas reuniões que chegam a ter 

milhares de páginas, se contarmos com os 

anexos. Ainda recentemente, apenas uma 

parte de um destes processo analisados em 

Reunião de Câmara, tinha cerca de 1500 

páginas”. 

 

A situação é tão grave que, para tentar pelo 

menos reduzir em parte este volume de 

papel, foi tomada recentemente a decisão de 

passar a imprimir apenas as folhas de rosto 

das propostas em papel e o resto – designa-

“O Portal do Executivo é uma 

„aplicação webizada’ e inte-

grada com o ambiente local 

dos PCs e com o Portal do 

Colaborador da Intranet da 

Câmara Municipal do Porto 

em que tudo se passa sem 

que seja necessário  gerar 

documentos físicos em 

papel”. 

— Vitor Martins, Director Municipal de Sistemas 

de Informação da Câmara Municipal do Porto  



 

 

 

 

damente os anexos, que podem conter mui-

tas centenas de páginas – são entregues aos 

vereadores em formato digital, dentro de 

uma pen drive USB. 

 

São depois feitas apenas quatro cópias inte-

grais das propostas, que são entregues aos 

líderes das forças políticas representadas 

nas Reuniões de Câmara. 

 

Contudo, trata-se apenas de uma panaceia 

para resolver de imediato uma parte do pro-

blema. Além disso, apenas a produção de 

documentação em papel é afectada por esta 

medida. Com o processo tradicional, continua 

a verificar-se um dispêndio elevado de horas 

de trabalho por parte dos recursos humanos 

alocados a estas tarefas e os consequentes 

tempos de resposta dilatados.  

 

 

Solução 
 

Foi neste contexto que surgiu o projecto Por-

tal do Executivo, destinado a desmaterializar 

toda a documentação submetida à aprova-

ção, discussão e votação em Reuniões de 

Câmara na autarquia portuense. 

 

Trata-se de uma solução de Reuniões de 

Câmara Digitais, CaveDigital Board Meeting 

2007, Town Hall Edition, que tem o objectivo 

de dar suporte aos processos de Reunião de 

Câmara. 

 

Recorrendo às tecnologias Microsoft Office 

SharePoint Server 2007, ASP.NET, WF (Win-

dows Workflow Foundation), Microsoft SQL 

Server 2005 e à norma OpenXML para os 

documentos, esta solução agiliza todo o per-

curso das propostas desde a sua elaboração 

e validação até à sua apreciação em Reunião 

de Câmara. 

 

Os fluxos de informação existentes nesta 

solução são baseados em WF, sendo os 

documentos desses processos na norma 

OpenXML, permitindo mapear todos os pro-

cessos no âmbito de uma Reunião de Câma-

ra. 

 

Esta solução apresenta vantagens ao nível 

da celeridade com que as decisões são 

tomadas, bem como na eliminação do supor-

te em papel de toda a documentação ineren-

te às mesmas. 

 

Para Vladimiro Feliz, trata-se de um “verda-

deiro processo de gestão da mudança”, pois 

o projecto acaba por ser transversal a vários 

níveis dentro da instituição, com a desmate-

rialização dos processos ao nível do Executi-

vo da Câmara mas também nas áreas do 

Urbanismo e das Contra-Ordenações, por 

exemplo. 

 

Além disso, trata-se de um dos casos em que 

“o processo tecnológico sustenta o próprio 

processo político”, uma vez que foi desenha-

do em colaboração íntima com os responsá-

veis pela autarquia. 

 

A solução escolhida chama-se Portal do Exe-

cutivo e foi criada pelas empresas CaveDigi-

tal e INDRA a partir de tecnologias e ferra-

mentas Microsoft. 

 

Vitor Martins, responsável pela Direcção 

Municipal de Sistemas de Informação da 

Câmara Municipal do Porto, explica que se 

trata de uma “aplicação webizada e integra-

da com o ambiente local dos PCs e com o 

Portal do Colaborador” da Intranet da Câma-

ra Municipal do Porto 

 

Com a solução digital, tudo se passa sem que 

seja necessário gerar documentos físicos em 

papel: 

• A proposta é criada online; 

• O processo de aprovação é iniciado, igual-

mente com base no documento em formato 

digital; 

• A proposta, caso seja aprovada, é incluída 

na agenda da reunião; 

 “O grande objectivo consiste 

na colaboração facilitada 

pela tecnologia e, ao mesmo 

tempo, em permitir que este 

tipo de reunião seja realiza-

do sem quaisquer documen-

tos em papel”. 

— Vitor Martins, Director Municipal de Sistemas 

de Informação 
 

 

. 

 



 

 

 

 

• A agenda é divulgada por email aos parti-

cipantes; 

• Durante a reunião, os participantes acom-

panham os trabalhos com computadores 

portáteis (notebooks e/ou tablet PCs) ligados 

através de uma rede sem fios segura; 

• A burocracia e a logística associadas à 

reunião são igualmente suportadas digital-

mente, designadamente as votações, a 

entrada e saída de participantes, alteração 

às propostas, etc. 

 

Segundo Vítor Martins, “numa primeira fase 

de maturação do sistema, serão utilizados 

computadores portáteis convencionais já 

existentes na Câmara Municipal do Porto, 

mas o objectivo é a utilização de tablet PCs, 

cujo modelo está ainda a ser ponderado”. 

 

“O grande objectivo”, refere este responsá-

vel, “é a colaboração facilitada pela tecnolo-

gia e, ao mesmo tempo, permitir que este 

tipo de reunião seja realizado sem quaisquer 

documentos em papel”. 

 

O Portal do Executivo está assente sobre 

servidores Microsoft Windows Server 2003 

Enterprise Edition nos quais corre uma plata-

forma Microsoft Office SharePoint Server 

2007 (MOSS) que sustenta toda a solução, a 

qual inclui igualmente o Exchange Server 

2007. 

 

O acesso às propostas e o acompanhamento 

das Reuniões de Câmara é feito ao nível 

cliente através de browser (Internet Explorer), 

estando os equipamentos portáteis dos par-

ticipantes equipados igualmente com ferra-

mentas de produtividade Microsoft Office. 

 

Benefícios 
 

Além dos benefícios imediatos relativamente 

aos custos com o papel, Vladimiro Feliz 

salienta os aspectos de poupanças indirectas 

relacionados com a maior produtividade de 

todos os colaboradores da Câmara Municipal 

do Porto que dão apoio administrativo a 

estas reuniões. 

 

E dá como exemplo, a elaboração, análise e 

aprovação de propostas. “No modelo tradi-

cional baseado em papel, todo o processo de 

análise e aprovação de propostas era bas-

tante moroso. Agora, com a eliminação da 

circulação fisica das propostas é algo que 

pode ser feito praticamente em tempo real.”. 

 

No final do encontro, os elementos de secre-

tariado que dão apoio à reunião podem sim-

plesmente utilizar uma minuta dos trabalhos 

gerada automaticamente – visto que tam-

bém as presenças e os processos de votação 

são registados pelo sistema – acrescentar 

alterações e comentários e submeter imedia-

tamente o documento à aprovação dos parti-

cipantes. 

 

No final, o sistema integra-se com o software 

de gestão documental já usado na Câmara 

Municipal do Porto, contribuindo ainda mais 

para uma mais eficiente gestão dos recursos. 

 

Uma vez que as Reuniões de Câmara são 

realizadas “à porta fechada” e algumas das 

deliberações são de natureza sensível (caso 

dos processos disciplinares, por exemplo), as 

questões relacionadas com a segurança e a 

privacidade são muito importantes. Daí que 

uma das facetas da solução seja a da criação 

de uma rede sem fios segura. 

 

Contudo, Vladimiro Feliz salienta que, dada a 

flexibilidade da plataforma usada e dos redu-

zidos custos adicionais de desenvolvimento 

de funcionalidades, “existe a ambição, para 

as Reuniões de Câmara públicas, de virmos a 

realizar o seu broadcasting integrando o 

Portal do Executivo com o site da Câmara”. 

 

Outra possibilidade é a de que, num futuro 

próximo, a solução venha a ser alargada 

também às reuniões da Assembleia Munici-

pal. Neste caso, explica Vladimiro Feliz, “os 

“Este projecto tem um 

impacto positivo e directo a 

três níveis básicos, nomea-

damente no que diz respei-

to à optimização dos recur-

sos, à diminuição dos cus-

tos e à utilização de tecno-

logias limpas ”.  

— Vladimiro Feliz, Vereador da Educação, 

Juventude e Inovação 
 

. 

 



 

 

 

 

ganhos ao nível da eficiência e da poupança 

em papel seriam ainda potencialmente maio-

res, visto que neste caso temos um órgão 

com 54 membros, onde o efeito multiplicador 

é ainda mais significativo.”. 

 

Mas mesmo apenas ao nível da Câmara 

Municipal do Porto, o projecto acaba por ter 

ainda outros benefícios, que se alargam para 

além das Reuniões de Câmara, designada-

mente na eficiência dos processos internos 

da edilidade. 

 

“Este projecto tem um impacto directo a três 

níveis básicos”, refere o vereador Vladimiro 

Feliz, “nomeadamente no que diz respeito à 

optimização dos recursos, à diminuição dos 

custos e à utilização de tecnologias limpas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre a Microsoft 
Fundada em 1975, a Microsoft (Nasdaq 

"MSFT") é líder mundial em software, servi-

ços e soluções para ajudar as pessoas e 

empresas a alcançarem todo o seu poten-

cial 

 

Para mais informações 
 

Para mais informações sobre os produtos 

e serviços Microsoft por favor ligue para o 

serviço de apoio a clientes da Microsoft 

Portugal pelo número 808 22 32 42 Para 

aceder a informação sobre a Microsoft 

Corporation pela Web consulte: 

www.microsoft.com  

 

Para aceder ao site da Microsoft Portugal 

consulte: 

www.microsoft.com/portugal.  

 

Para conhecer outras referências de 

sucesso visite a página: 

www.microsoft.com/portugal/business/ 

grandesempresas.   

 

Para mais informações sobre a Câmara 

Municipal e o Concelho do Porto visite o 

Web site em: www.cm-porto.pt 

 

 

 

 

 

 
Software e Serviços 
 
 Windows Server 2003 Enterprise Edition  

 Office SharePoint Server 2007 (MOSS) 

 Exchange 2007 
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