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Necessidade
O Município de Pombal necessitava de desmaterializar os processos 
de Licenciamento Urbanísticos
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Porquê? Análise SWOT:
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FORÇAS
- Vontade política em melhorar 

os serviços públicos

- Capacidade de 
desenvolvimento interno

FRAQUEZAS
- Ausência de solução tecnológica 

no mercado, que preenchesse 
os requisitos definidos

- Incapacidade para medir prazos

- Os processos tramitavam em 
formato papel, mas a procura 
dos munícipes começava a 
existir um canal mais ágil 
(Serviços Online)

OPORTUNIDADES

- Morosidade e falta de 
transparência nos 
licenciamentos, poderiam 
levar os investimentos para for 
a do concelho 

AMEAÇAS



Objetivos
O Município de Pombal definiu vários objetivos
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Principais Objetivos

◉ Submissão online de pedidos de licenciamento (plantas, 
memórias descritivas, fotografias, levantamentos topográficos, 
etc…)

◉ Gestão e tramitação dos processos totalmente desmaterializada ( 
formato digital)

◉ Motor de Workflow capaz de gerir o fluxo dos pedidos e a 
comunicação os intervenientes

◉ Aumento de eficiência organizacional

◉ Aumento da qualidade dos serviços públicos

◉ Aumento da satisfação dos cidadãos e empresas
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Metodologia
O caminho realizado para alcançar os objetivos
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Errar para acertar
Antes de se encontrar a atual solução, falhámos!
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Tecnológico

Levantamento de Requisitos

Processos organizacionais
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Team Engagement
(envolver todos)

Realizámos entrevistas e reuniões 
com a Divisão de Obras 
Particulares, no desenho da solução
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Processo de validação 
iterativo
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FASE 3

Melhorias ou correções, caso 
aplicável, se não, produção

FASE 1

Análise de requisitos e 
funcionalidades

FASE 2

Validação da funcionalidade 
por parte dos utilizadores 

(testes)

Ciclo de 
desenvolvimento



Solução
Desenvolvimento de uma Plataforma de Gestão de Processos 
Autárquicos - WebGPA
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WebGPA

Desenvolvimento 
de uma 
plataforma de 
gestão de 
processos
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https://servicosonline.cm-pombal.pt/servicos/



O que é o WebGPA

Balcão Digital

Permite a submissão 
de pedidos de 
licenciamento 
urbanístico (por 
exemplo) online

Tramitação interna

Validação e 
tramitação do 
processo 
internamente de 
forma digital

Comunicação

Gestão da 
comunicação com os 
cidadãos e empresas
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2022

Timeline
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2021202020192018OUT2017JAN201720152013201220112009

Lançámos os primeiros 
serviços online

A utilização era 
insignificante Colocámos em produção

Inicíamos o 
desenvolvimento do 
webgpa

Desmaterialização de 
mais pedidos

Covid – acelera a 
desmaterialização dos 
pedidos online

Inicíamos o 
desenvolvimento de uma 
nova solução

Os utilizadores não 
adotaram a solução 
devido aos seus 
problemas

São colocados os três 
primeiros pedidos online 
no WebGPA

Aumento do número de 
processos totalmente 
tramitados online

Todos os pedidos de 
Licenciamento de 
Obras Particulares 
100% online

💑😭 😒 👍 😉

Desmaterialização dos 
processos de 
Recrutamento RH



Suporte
Estrutura de formação e suporte ao projeto
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Impactos
Na organização
Nos cidadãos e empresas
Ambiente
Economia local
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Principais impactos

24

O
rg

a
n

iz
a

ç
ã
o

Maior garantia da fiabilidade dos dados 
e rigor administrativo;

Rapidez e agilidade total na consulta e 
tratamento dos documentos;

Melhoria na comunicação com os 
cidadãos e empresas;
Estreitamento da cooperação entre 
serviços (facilmente são solicitados 
pareceres internos a outros serviços, 
sem necessidade de tramitação física);
Aperfeiçoamento da estrutura orgânica e 
funcional, possibilitando a uniformização 
de processos de trabalho;
Automatização de processos;
Aumento da produtividade e redução de 
custos;
Integração e interoperabilidade com 
outros sistemas e tecnologias internos 
ou externos ao Município de Pombal;
Redução de custos e aumento da 
eficiência na gestão dos processos e as 
necessidades de espaço de arquivo 
físico;
Melhoria na gestão e controlo de toda a 
tramitação interna, através de 
monitorização, permitindo não deixar 
ninguém para trás, por falha humana;
Melhoria da comunicação com as Juntas 
de Freguesia, no momento de solicitar 
pareceres a estas (no passado este 
processo era bastante demorado e 
complexo);
Facilidade na pesquisa de documentos e 
processos;
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O processo de desmaterialização e 
digitalização dos processos de 
licenciamento de Urbanismo permitiu o 
acesso simplificado ao estado do 
processo;
Simplificação da submissão dos 
licenciamentos urbanísticos, uma vez 
que são realizados através da web, 
comodamente e com pagamentos 
online (Cartão de Crédito, Referências 
Multibanco ou MBWAY);
Inexistência de necessidade de 
deslocação presencial aos serviços do 
Município, que em tempos de COVID-
19, é essencial para prevenir contactos e 
disseminação da pandemia;

Poupanças de viagens e tempo 
despendido em filas de espera e por isso 
dá mais tempo livre para dedicar a 
outras atividades;

Melhoria de experiência do cliente, na 
medida em que a plataforma apresenta 
uma interface bastante simples para 
submissão dos pedidos (tem-se 
recebido muitos elogios de técnicos 
projetistas e arquitetos aspeto, 
pugnando inclusivamente que a 
plataforma possa ser utilizada em todos 
os municípios com quem trabalham);
Comunicação ágil com o Município (as 
comunicações são agora feitas na 
plataforma e também por e-mail);
Possibilidade de utilizar a plataforma a 
qualquer hora (24x7), em qualquer lugar 
e em qualquer dispositivo, quer seja por 
em computador, tablet ou telemóvel;
Diminuição de burocracia; 
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Com a redução brutal de impressões em 
papel por parte dos cidadãos e 
empresas, conseguiu-se com isso 
reduzir a 0 (zero) os custos com 
impressões, papel, toner, manutenções 
do parque de impressões e correios, 
representado uma poupança que fica na 
economia;
O Município com este projeto inspira 
outras empresas a criar também 
projetos de transição digital e assim, 
contribuir para uma economia mais 
verde;

Com a introdução de mecanismos 
digitais de relacionamento com o 
Município de Pombal, as empresas 
tornam-se mais produtivas, eficientes e 
em consequência toram-se mais 
competitivas no mercado;
Maior rapidez de resposta aos pedidos 
de licenciamento e com isso permite 
alavancar a economia local, porque os 
tempos de decisão Municipal são 
reduzidos;
Ao criar este tipo de ferramentas, está-
se a contribuir para a capacitação digital 
das pessoas (houve necessidade de dar 
formação, apoio e suporte a muitas 
pessoas, que após três quatro 
submissões, ganharam autonomia);

Contribuição para o aumento da 
transparência na gestão Municipal;
Motor e facilitador de benefícios 
socioeconómicos;
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Redução significativa de 
impressões em papel quer por 
parte do Município quer por 
parte dos cidadãos e 
empresas;
Poupanças de viagens e, portanto, 
consegue-se alcançar mais facilmente a 
descarbonização e melhoria significativa 
do meio ambiente;
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Aumento da produtividade

Redução de custos e aumento da eficiência na gestão
dos processos e as necessidades de espaço de arquivo físico

Melhoria na gestão e controlo de toda a tramitação interna,
através de monitorização, permitindo não deixar ninguém para trás,

por falha humana

Diminuição de deslocações físicas ao atendimento presencial do Município,
resultando em poupanças de viagens  e tempo despendido em filas de espera e por isso,
dá mais tempo livre para dedicar a outras atividades, com a vantagem de não emitir CO2

Comunicação mais ágil com o Município
(as comunicações são agora feitas na plataforma, com notificações por e-mail e SMS)

Com a redução brutal de impressões em papel por parte dos cidadãos e empresas,
conseguiu-se com isso reduzir a 0 (zero) os custos com impressões,

papel, toner, manutenções do parque de impressões e correios,
representado uma poupança que fica na economia local

Contribuição para o aumento da transparência na gestão Municipal



Resultados
Principais resultados obtidos com a implementação do projeto

100% de pedidos de Licenças de Obras Particulares online:
https://servicosonline.cm-pombal.pt/pedidos/lista_pedidos.php
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https://servicosonline.cm-pombal.pt/pedidos/lista_pedidos.php


7,342
Pedidos de licenciamento submetidos online

100%
Pedidos de Licenças de Obras Particulares online
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Dados de 26-10-2022



Poupanças Geradas

Poupança 
Global:

579.446,80€

Para o 
Município de 

Pombal: 
147.226,80€

Para os 
cidadãos e 
empresas:
432.220,00€
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Pedidos tratados no WebGPA
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Trabalho futuro
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1 3 5

642

Colocar os pedidos de 
pedidos licenciamento de 

Loteamentos

Migrar a Gestão 
documental para o 

WebGPA …..

Colocar os pedidos 
internos de Recursos 

Humanos

Melhorar o aspeto visual …….



Demonstração
Submissão, validação, pedido de novos elementos ao cidadão, análise 
técnica, parecer/decisão e comunicação da decisão (Ofício)
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