13ª CONFERÊNCIA
Associação Portuguesa
Sistemas de Informação

Governo Regional dos Açores

A rede de cabos submarinos de fibra ótica

Dois sistemas de cabos submarinos. Um entre o continente e a ilha de Santa Maria e outro, em
anel, complementando o primeiro, que ligará sucessivamente a partir de Santa Maria, São
Miguel, Terceira, São Jorge, Faial, Pico e Graciosa, fechando o circuito de novo em Ponta
Delgada.
As ilhas das Flores e Corvo não estão ligadas a este sistema de cabos submarinos, mas por
comunicações via satélite.
A rede de cabos submarinos de fibra ótica revolucionou as telecomunicações nos Açores,
permitindo um abaixamento das taxas de comunicação, e o recurso às mais modernas
tecnologias relacionadas com a utilização da Internet, telemóveis, rede universitária, bem como
dos vários serviços da Administração Pública Regional espalhados pelas 9 ilhas do
arquipélago.

LISBOA

A implementação desta rede de cabos de fibra ótica e o consequente
melhoramento das comunicações inter-ilhas, permitiu à Administração
Pública Regional a implementação de um sistema de gestão documental
assente na solução e-doclink.
A plataforma e-doclink permite assegurar simultaneamente o processo de
descodificação documental de cada um dos 88 Organismos envolvidos
(abrangendo um universo de mais de 8.000 utilizadores), assim como a
tramitação eletrónica de documentos e processos entre esses
Organismos, independentemente da ilha onde se encontram, suportada
por um datacenter principal centralizado em S. Miguel, e outros
distribuídos pelas restantes ilhas.
Fruto da implementação do e-doclink, a informação passou a circular
entre organismos da Administração Pública Regional, regulando o acesso
à informação documental, bem como regulando e avaliando a produção
de informação de forma autenticada, mantendo a sua integridade.
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REGISTO REMOTO SGC0030 em
VPGR

Título
Fluxo geral de circulação de documentos com
ligação inter-instâncias

ENTRADA EM
SGC0210

Expediente
- Abrir e digitalizar correspondência;
- Registar no Livro de Entrada;
- Classificar registo;
- Encaminhar para a respectiva Direcção
de Serviço.

Director do Serviço
- Ver documento registado;
- Encaminhar – Adicionar etapa ou
percurso pré-definido.

Director de Serviço
- Validar documento;
ou
- Registar documento;
- Associar registo à distribuição;
- Imprimir e assinar ofício.

Técnico Superior
- Criar/Associar ao processo;
- Elaborar proposta de documento;
- Associar proposta à sua etapa da
distribuição.

não

Director de Serviços
com competência para validar?

Director Regional
- Validar documento;
- Homologar documento.

Documento validado?

Secretária Director Regional
- Fazer triagem das tarefas.

não
sim

sim

Secretária Director Regional
- Elaborar registo;
- Classificar registo;
- Associar registo à distribuição;
- Imprimir e dar a assinar ao Director Regional.

não

REGISTO REMOTO SGC0210 para
SGC0130 em SRECC

Expediente
- Receber ofício físico assinado;
- Classificar registo;
- Digitalizar e associar ao registo;
- Expedir documento.

Saida de SGC0210

Com a utilização da plataforma e-doclink a Administração Pública
Regional ganhou:

Eficiência utilização de recursos (entradas)
Eficáciaqualidade das saídas e resultados.

ENTRADAS

SAIDAS

RESULTADOS

Troca de informação documental e processual em tempo real.

Com a utilização da plataforma e-doclink a Administração Pública
Regional ganhou:

Maior celeridade na
conclusão dos processos
Maior UTILIDADE

APRÓXIMAÇÃO DO CIDADÃO ÀS INSTÂNCIAS PÚBLICAS
REGIONAIS
MAIOR CONFIANÇA DO CIDADÃO NA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA REGIONAL

