
 
 

Designação do projeto 
  

AMP Metrópole Digital 

 
 

Código do Projeto 
  

NORTE-09-0550-FEDER-000060 

 
 

Eixo Prioritário  Capacitação Institucional e TIC 
 

 
Objetivo temático  Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 

comunicação, bem como a sua utilização e qualidade 
 

 
Prioridade de Investimento
  

O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em 
linha e a saúde em linha. 

 
 

Região de intervenção 
  

Área Metropolitana do Porto  

 
 

Entidade beneficiária Área Metropolitana do Porto 
 

 
Data de aprovação  27-04-2017 
 

 
Data de início   01-04-2017 
 

 
Data de conclusão  30-11-2018 
 

 
Custo total elegível 235 294.12€ 
 

 
Apoio financeiro da União 
Europeia  

200 000.00€ 

  
Contrapartida Nacional 35 000.00€ 
  
Objetivos O principal objetivo desta Operação é a estruturação do 

Sistema de Informação Metropolitano (SI Metropolitano), 
que deve assentar no Modelo de Governação da AMP e em 
torno dos domínios chave da sua atuação, respondendo aos 
desafios e aos eixos de intervenção metropolitana. Deve 
também responder às necessidades de capacitação 
municipal, nesta matéria. 
Outro dos objetivos é responder à necessidade da criação de 
espaços colaborativos digitais temáticos para agregação dos 
atores interessados, incluindo também um espaço digital 
para a própria AMP e seus municípios poderem cooperar de 
forma eficiente e eficaz, tudo isto com uma preocupação de 
fundo que é a gestão electrónica do território.  

  
Descição e Actividades Esta operação tem como principais objetivos a estruturação 



 
do Sistema de Informação Metropolitano (SI Metropolitano), 
e a criação de espaços colaborativos digitais temáticos para 
agregação dos atores interessados, bem como a gestão 
electrónica do território. Estes objetivos serão alcançados 
através de: A primeira atividade, passa pela conceção e 
montagem da arquitetura do SI Metropolitano. O projeto 
terá uma segunda atividade que se ocupará da 
caracterização, especificação, desenvolvimento e 
implementação de plataformas colaborativas temáticas, com 
disponibilização de serviços eletrónicos. A terceira atividade 
do projeto consistirá na divulgação e comunicação do 
projeto. 

  
Resultados esperados 
 

Nesta Operação pretende-se a estruturação do Sistema de 
Informação Metropolitano, a criação de espaços 
colaborativos digitais temáticos, e a gestão eletrónica do 
território. 1ª Atividade: conceção e montagem da 
arquitetura do SI Metropolitano. 2ª Atividade: 
caracterização, especificação, desenvolvimento e 
implementação de plataformas colaborativas temáticas, com 
disponibilização de serviços eletrónicos. 3ª Atividade: 
divulgação e comunicação do projeto. 

 

 
 

  

 

 

 

 


