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IMTT cria portal Web 2.0 com base na 

plataforma Microsoft Office SharePoint Server 
 

 

 

 
 

Sumário 
País: Portugal 

Sector: Administração Púbica e 

Transportes 

 

Perfil do Cliente 

O Instituto da Mobilidade e dos 

Transportes Terrestres assumiu em 2007 

as atribuições de três organismos extintos: 

a Direcção-Geral de Viação, a Direcção 

Geral dos Transportes Terrestres e Fluviais 

e o Instituto Nacional do Transporte 

Ferroviário. Integra também uma Unidade 

de Regulação Ferroviária, dotada de 

autonomia funcional e competências em 

matéria de regulação económica e técnica. 

 

Situação do Negócio 

Era preciso aglutinar informação e serviços 

dispersos por vários sites num portal da 

nova geração. 

 

Solução 

Solução baseada na plataforma Microsoft 

Office SharePoint Server. 

 

Benefícios 

• Maior interactividade com os utilizadores 

• Possibilidade de submissão e 

acompanhamento de pedidos online 

• Libertação de recursos nos canais de 

atendimento tradicionais 

 

  “[A plataforma SharePoint Server permitiu] 

transformar o site do IMTT num verdadeiro portal que 

oferece não apenas informação mas também 

serviços aos seus utilizadores”.  
Crisóstomo Teixeira, Presidente do Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres 

   

O Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres assumiu em 2007 

as atribuições de três organismos extintos: a Direcção-Geral de Viação, a 

Direcção Geral dos Transportes Terrestres e Fluviais e o Instituto 

Nacional do Transporte Ferroviário. Integra também uma Unidade de 

Regulação Ferroviária, dotada de autonomia funcional e competências 

em matéria de regulação económica e técnica. 

No quadro das suas atribuições, o IMTT tem por missão regular, fiscalizar 

e exercer funções de coordenação e planeamento do sector dos 

transportes terrestres. É também responsável pela supervisão e 

regulamentação das actividades empresariais do sector, competindo-lhe 

zelar pela segurança, qualidade e direitos dos utilizadores dos serviços 

de transportes terrestres. 

A necessidade de criar um canal de comunicação com os operadores de 

transportes bem como o público em geral, incluindo condutores e 

proprietários de veículos, levou à criação de um portal que foi construído 

sobre uma plataforma Microsoft Office SharePoint Server. 

 

 
 

    

 

  

  
 



 

 

 

 

Situação 
 

Sendo uma instituição recente, criada 

oficialmente em Maio de 2007, o Instituto 

da Mobilidade e dos Transportes 

Terrestres (IMTT) é fruto da fusão de 

organismos públicos que já possuíam as 

suas próprias presenças na Web.  

 

Contudo, e como recorda Crisóstomo 

Teixeira, presidente do IMTT, todos estes 

websites, “eram muito estáticos ou com 

uma estrutura pouco amigável para os 

utilizadores”, muito Web 1.0 – quanto 

muito havia alguns formulários 

electrónicos disponíveis e pouco mais”. 

 

“Quando o IMTT surgiu, em Maio de 2007, 

houve de imediato necessidade de criar 

um site meramente informativo, mesmo 

antes da conclusão efectiva da fusão”, 

explica Crisóstomo Teixeira, “e criámos 

assim rapidamente um site com alguma 

informação e links para os sites ainda em 

funcionamento, dos organismos extintos”. 

 

“Foi uma solução rápida mas que 

sabíamos transitória”, diz o presidente do 

IMTT. 

A intenção do IMTT era manter este site 

transitório durante mais algum tempo, até 

porque num contexto de fusão entre 

organismos, existiam certamente muitas 

outras prioridades.  

 

Contudo, o Instituto foi chamado à atenção 

pelo facto de que o site – mesmo sendo 

transitório – não respeitar a legislação 

sobre acessibilidades na Web e, como tal, 

havia apenas duas possibilidades: 

encerrar o site ou fazer um novo. O IMTT 

solicitou então, excepcionalmente, uma 

extensão do prazo para o encerramento e, 

ao mesmo tempo, iniciou de imediato 

diligências para criar um novo website que 

não só cumprisse as regras relativas à 

acessibilidade mas também oferecesse 

real valor acrescentado para os seus 

visitantes, e com uma estrutura de 

conteúdos que reflectisse a nova estrutura 

organizativa do Instituto. 

 

“Houve grande cuidado na recolha interna 

de opiniões relativamente à organização e 

selecção dos conteúdos bem como à 

estruturação do site”, refere Crisóstomo 

Teixeira. Este processo ficaria concluído no 

início de Abril de 2008, isto é, menos de 

seis meses após a data do arranque 

efectivo e início das actividades do IMTT. 

 

 
Solução 
 

Crisóstomo Teixeira refere que sempre 

houve a “ambição de transformar o site do 

Instituto num verdadeiro portal que 

pudesse oferecer não apenas informação 

mas também serviços aos seus 

utilizadores”. No fundo, passar de um site 

típico da primeira geração Web (“Web 

1.0”) para um portal mais interactivo e 

digno da segunda geração (“Web 2.0”). 

 

Para tornar este projecto em realidade foi 

escolhida uma solução proposta pela 

CPC|IS baseada na plataforma Microsoft 

Office SharePoint Server e que permitiu ao 

IMTT não só construir rapidamente um 

portal de acordo com os requisitos para a 

acessibilidade à Web, mas, ao mesmo 

tempo, incluir conteúdos e funcionalidades 

interactivas para os utilizadores – tanto 

empresas, como individuais. 

 

Os primeiros conteúdos úteis que 

passaram a estar disponíveis a partir do 

portal do IMTT foram as perguntas para os 

exames de condução. “Foi uma das boas 

heranças da DGV [Direcção-Geral de 

Viação]; depois de expurgarmos as 

perguntas que, por terem problemas de 

formulação, provocavam um elevado 

número de reprovações, colocámos online 

“[A plataforma] permitiu- 

-nos passar de um site 

típico da primeira 

geração Web para um 

portal digno da Web 2.0”. 

Crisóstomo Teixeira, Presidente do IMTT 



 

 

 

 

todas as perguntas que podem sair nos 

exames teóricos para a carta de condução 

de ligeiros de passageiros”, diz o 

presidente do IMTT.  

 

“Foi um primeiro passo no sentido de uma 

maior transparência”, reconhece 

Crisóstomo Teixeira, “mas era ainda uma 

iniciativa de carácter informativo – e nós 

queríamos ir mais longe”. 

 

Por isso, e tirando partido da plataforma 

SharePoint Server, foram feitas as 

primeiras experiências na oferta de 

serviços online, designadamente para as 

empresas de transportes. Estas podem 

agora, a partir do portal do IMTT, realizar 

pedidos de licenciamento de veículos de 

transportes; pedidos de certificados de 

capacidade profissional; e pedidos de 

inscrições em exames. 

 

O portal permite depois fazer o seguimento 

do estado dos pedidos que foram 

realizados online, libertando assim os 

canais e serviços de atendimento 

tradicional do IMTT. 

 

Contudo, Crisóstomo Teixeira considera 

este apenas como o “primeiro passo para 

passarmos de um site informativo para um 

portal de serviços” 

 

 
Benefícios 
 

O presidente do IMTT considera o portal do 

Instituto da Mobilidade e dos Transportes 

Terrestres como “uma ferramenta 

essencial para poder libertar recursos 

humanos ao nível de front e back office”, 

que hoje dedicam boa parte do seu tempo 

a atender utilizadores que pretendem 

saber e obter coisas que podem 

perfeitamente ser informadas, obtidas – e 

seguidas – online. 

O portal é também essencial para dar 

resposta a uma maior procura dos serviços 

devido a novos enquadramentos legais, 

como é o caso do novo regime de cartas 

de condução, que obriga a uma maior 

frequência na renovação destes 

documentos. 

 

Já a partir de Novembro de 2008 irão ser 

colocados online mais serviços aos 

utilizadores, mas desta vez não apenas 

para as empresas mas para os utilizadores 

individuais, designadamente pedidos de 

segundas vias e de revalidação de cartas 

de condução, bem como pedidos de 

alteração de morada dos seus titulares. 

 

A plataforma Microsoft Office SharePoint 

Server na qual está assente o portal 

permitirá também a fácil integração de 

soluções de pagamento online através da 

emissão de referências de Multibanco.  

 

Para 2009 está prevista a oferta de mais 

serviços, desta vez também para 

proprietários dos veículos e não apenas 

dos condutores, nomeadamente para 

obtenção de registos das inspecções e até 

pedidos de pequenas alterações de 

características, como é o caso da cor da 

viatura e tipo de pneus, por exemplo. 

 

Crisóstomo Teixeira não tem dúvidas de 

que “as novas funcionalidades do portal 

do IMTT vão ser de imediato usadas pelos 

utilizadores mais jovens com grande 

entusiasmo”. Além disso, o portal está já a 

ser preparado para que, num futuro 

próximo, possam ser usadas as 

funcionalidades do novo Cartão do 

Cidadão para facilitar ainda mais o acesso 

e a utilização de serviços online. 

 

Depois de terminada a fase actual, ainda 

em 2008, “será feita uma reflexão para 

eventuais ajustes de workflows e 

“[O portal baseado em 

SharePoint] é uma 

ferramenta essencial 

para poder libertar 

recursos humanos ao 

nível de front e back 

office”. 

Crisóstomo Teixeira, Presidente do IMTT 



 

 

 

 

preparação de novas ofertas de serviços”, 

conclui o presidente do IMTT. 

 

 

 

 
Software e Serviços 
 

 Microsoft Windows Server  

 Microsoft Office SharePoint Server 

 Microsoft SQL Server  

 

 

 

Sobre a Microsoft 
Fundada em 1975, a Microsoft (Nasdaq 

"MSFT") é líder mundial em software, 

serviços e soluções para ajudar as pessoas 

e empresas a alcançarem todo o seu 

potencial 

 

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/dynamics  

 

Para mais informações sobre o IMTT visite 

o Web site em: www.imtt.pt.   
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