Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação na
Administração Pública e Câmaras Municipais

1. Porque foi o nosso Organismo selecionado para responder ao inquérito IUTIC?
O Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação na Administração
Pública e Câmaras Municipais é um inquérito censitário dirigido a todos os organismos da
Administração Pública Central (em Portugal Continental), aos organismos da Administração
Pública Regional (nas Regiões Autónomas), bem como a todas as Câmaras Municipais (em
Portugal Continental e nas Regiões Autónomas).

2. Os Organismos são obrigados a responder aos inquéritos IUTIC da DGEEC?
A resposta é obrigatória e confidencial, de acordo com a Lei nº 22/2008, de 13 de maio, a qual
determina sanções para os casos de transgressão estatística, nomeadamente por não
resposta, resposta fora dos prazos estipulados e resposta incorreta.

3. Tenho de respeitar os prazos de resposta aos inquéritos IUTIC?
Os prazos de resposta aos inquéritos da DGEEC, devem ser respeitados, já que disso
depende o cumprimento da produção de estatísticas.

4. Não quero responder ao inquérito IUTIC pela Internet, posso responder de outra
forma?
Sim.
Os Organismos que pretenderem responder ao questionário no formato papel poderão obtê-lo
na plataforma online através das credenciais enviadas no ofício ou solicitar o seu envio através
dos e-mails: dsectsi.iuticap@dgeec.mec.pt (para os Organismos da Administração Pública) e
dsectsi.iuticcm@dgeec.mec.pt (para as Câmaras Municipais), pelo telefone: 213 949 332 ou
pelo fax: 213 957 610.
O questionário impresso pode ser preenchido e enviado à DGEEC via postal, fax ou por email.

5. Estou a responder ao questionário mas não consigo avançar no preenchimento, o que
fazer?
Sugerimos que entre em contacto com a equipa técnica do Inquérito de forma a melhor
averiguar a sua situação específica. O contacto poderá ser efetuado através dos e-mails:
dsectsi.iuticap@dgeec.mec.pt

(para

os

Organismos

da

Administração

Pública)

e

dsectsi.iuticcm@dgeec.mec.pt (para as Câmaras Municipais), pelo telefone: 213 949 332 ou
pelo fax: 213 957 610.

6. Estou com dificuldade em interpretar alguns conceitos existentes no questionário, o
que fazer?
A plataforma online disponibiliza no canto superior direito um glossário contendo uma lista
alfabética com a definição de termos existentes no inquérito IUTIC.

