Breve descrição da operação: Com esta operação pretende-se obter resultados em 2
eixos: Interno à entidade e Interno à administração pública.
Interno à entidade - Redução de custos na publicação de conteúdos, apoio profissional
na produção adaptados à comunidade, partilha de experiências e maior qualidade global,
concentração no focus da atividade.
Interno à administração pública - Podemos disponibilizar a plataforma para formar
grandes grupos de colaboradores da administração pública em processos transversais
como são os processos de compras públicas, recrutamento de recursos humanos,
utilização de aplicações partilhadas na administração pública, atendimento ao cidadão,
formação profissional e pessoal de quadros.
Este projeto fomentará a criação de um Centro de competência em e-learning
transversal à administração pública, centrada nos serviços centrais, mas apoiada pela
comunidade académica do ensino superior nas competências pedagógicas e produção de
conteúdos.
Os serviços associados a esta Plataforma vão promover diversas atividades junto da
administração pública com vista a receber mais entidades e cursos. Este processo de
adesão irá criar pontos de encontro entre os promotores de cursos e os produtores de
conteúdos.
O financiamento semente na criação de cursos piloto previsto nesta candidatura tem
como efeito secundário a criação de um ecossistema de produção de conteúdos para a
plataforma. O ecossistema será constituído por entidades públicas e privadas com
competência para a criação de conteúdos e que, devido a este projeto semente, vão
poder agilizar as suas estruturas de produção para passar a disponibilizar uma resposta
mais célere e adaptada aos objetivos da plataforma. Este ecossistema irá permitir uma
maior capacidade de produção de conteúdos digitais para a administração pública que
terão impacto fora deste projeto quer no âmbito, quer no tempo.
As dezenas de milhares de funcionários dependentes das direções gerais como são os
professores, forças de segurança ou pessoal de saúde, são apenas algumas das muitas
parcelas da administração pública e da sociedade que pode tirar partido destes novos
processos de requalificação.
Sendo a Internet um espaço sem fronteiras, o impacto desta operação não se limita ao
espaço nacional, podendo ser facilmente extravasado para os PALOP, ou para locais onde
cidadãos portugueses emigrados se fixaram.
Um objetivo atual da agenda digital é o desenvolvimento da economia digital e da
sociedade do conhecimento, preparando o país para um novo modelo de atividade
económica centrada na educação e no conhecimento. Este projeto pode funcionar como
catalisador das dinâmicas neste sentido.
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