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CIRCULAR INFORMATIVA
PARA: Conselhos de Administração, dirigentes e trabalhadores da Administração Pública

ASSUNTO: Convite à participação no programa SIMPLEX

O Governo tem em elaboração o novo programa SIMPLEX com o objetivo de melhorar e tornar mais
simples a vida dos cidadãos e das empresas no seu relacionamento com o Estado. Nesta fase, torna-se
fundamental recolher todas as contribuições úteis, não só de quem necessita de recorrer à administração
pública, mas sobretudo de quem aqui trabalha todos os dias, motivado por prestar o melhor serviço ao
cidadão.

Com este objetivo, o Ministério da Saúde apela a todos os dirigentes das instituições por ele tuteladas, a
difundir o convite a todos os funcionários em funções públicas, para que estes se sintam motivados a
participar no processo de construção do novo SIMPLEX, através do envio de ideias e/ou propostas que
contribuam para melhorar os procedimentos existentes e que respondam às necessidades de quem utiliza
serviços públicos, até 20 de março, para participa@simplex.gov.pt . �
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Solicita-se a divulgação da Carta Simplex em anexo para todos trabalhadores do Estado.

A Presidente do Conselho Diretivo
Digitally Signed by Marta Alexandra
Fartura Braga Temido de Almeida Simões
DN:CN=Marta Alexandra Fartura Braga
Temido de Almeida Simões,
OU=Administração Central do Sistema de
Saúde IP, O=Administração Central do
Sistema de Saúde IP, C=PT
Reason:
Date: 2016-02-16T15:03:00

(Marta Temido)
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ASSUNTO: Participação no Programa SIMPLEX
Caras e caros dirigentes e trabalhadores em funções públicas,

O SIMPLEX vai voltar como um programa nacional único com medidas que têm como
objetivo central tornar mais simples a vida dos cidadãos e das empresas na sua interação com

os serviços públicos, contribuindo para reforçar a relação de confiança entre os cidadãos e o
Estado e para uma economia mais competitiva.

Para terem confiança no Estado e nos serviços públicos, os cidadãos precisam de aceder mais
facilmente à informação relevante para exercer os seus direitos e cumprir as suas obrigações.

Precisam de ter à sua disposição serviços on-line, mais simples e mais fáceis de aceder e

utilizar. Precisam de dispor de serviços com maior proximidade territorial. Precisam de ser
dispensados de múltiplas deslocações e da entrega de múltiplos documentos a diferentes
serviços do Estado que podem, com vantagem para todos, partilhar informação. Para serem
mais competitivas, as nossas empresas precisam de perder menos horas a preencher

declarações para várias entidades do Estado. Precisam de ser obrigadas a menos deslocações
a serviços públicos. Precisam de ter à sua disposição mais e melhores serviços on-line.

Este é o objetivo do SIMPLEX 2016, dar resposta às necessidades de cidadãos e empresas
na sua interação com o Estado, tornando-a mais simples e ágil. Para construir o SIMPLEX
é fundamental, por um lado, ouvir empresas e pessoas em todo o país e, por outro lado,

envolver toda a Administração Pública e seus trabalhadores. Sabemos que só com a
participação efetiva de quem trabalha todos os dias nas diversas áreas da Administração

Pública será possível construir um SIMPLEX que responda às necessidades de quem utiliza
serviços públicos e de quem presta serviços públicos.
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Assim, convidamos todos os trabalhadores em funções públicas e dirigentes a participarem

na construção do SIMPLEX, contribuindo com propostas e ideias para simplificar e agilizar
a relação das pessoas e das empresas com os serviços públicos. Para o efeito temos, desde já,

disponível um email para o qual podem ser enviadas propostas - participa@simplex.gov.pt –
e um site no qual é possível participar, identificando problemas e dando sugestões www.simplex.gov.pt. Todos estes contributos terão de ser enviados até dia 20 de Março. Em
simultâneo, estamos a planear a organização de um modelo de participação presencial dos

trabalhadores da Administração Pública neste objetivo transversal de modernização
administrativa, do qual daremos conta muito em breve.
Com os melhores cumprimentos,
A Secretária de Estado da Administração e do Emprego Publico

Carolina Ferra

A Secretária de Estado Adjunta e da Modernização Administrativa

Graça Fonseca
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