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“E como o tempo não tem, nem pode ter consistência alguma, e todas as coisas desde o seu 

princípio nasceram juntamente com o tempo, por isso nem ele, nem elas podem parar um 

momento, mas com perpétuo moto, e revolução insuperável passar, e ir passando sempre.” 

Padre António Vieira 

 

 

“Partilhar para criar valor.” 

“Simplificar, inovando.” 

  

II 



 

Resumo  

Partindo da reforma da Administração Pública passamos pelos novos modelos 

organizacionais, nomeadamente o new public management, o outsourcing, o modelo de 

serviços partilhados, passando ainda pela gestão da mudança. Este contexto leva-nos à 

perspetiva de serviços partilhados quanto à sua razão de existir e, inevitavelmente, aos 

conceitos de economias de escala e de gama já que a intenção do Governo é aumentar a 

qualidade e a eficácia dos serviços públicos, bem como os níveis de eficiência, otimizando 

recursos. 

Introduzimos também neste estudo, embora de forma meramente indicativa, a cadeia 

de valor de Porter considerando ser aplicável, especificamente, ao objeto de estudo em 

análise. Neste seguimento aduzimos alguns dos Serviços Partilhados existentes na 

Administração Pública Portuguesa e finalmente apresentamos o nosso caso: os Serviços 

Partilhados da Universidade de Lisboa.  

Dois anos após o seu início, com base nos critérios de eficácia, eficiência e qualidade, 

analisamos, interpretamos e avaliamos a perceção dos seus clientes quanto ao impacto da 

sua implementação na Universidade de Lisboa. Verificamos que existe a perceção de ganhos 

ao nível da eficácia e um desempenho positivo ao nível da qualidade. Podemos também 

verificar que dispõe de colaboradores satisfeitos e motivados embora sintam a necessidade 

de ser envolvidos nos processos de tomada de decisão e em atividades de melhoria.  

 

 

Palavras-Chave: Serviços Partilhados, Economias, Eficiência, Eficácia, Qualidade, 

Processos.  
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Abstract  

Starting with the Public Administration reform and passing by the new 

organizational models, including the new public management, outsourcing and shared 

services model, without disregarding the management of change. This context led us to the 

prospect of shared services for their reason to exist and, inevitably, to the concepts of 

economies of scale and scope, which are coherent with the Government's intention to 

increase the quality and effectiveness of public services, as well as the levels of efficiency, o 

through the optimization of the resources. 

We also introduced in this study, the value chains of Porter recital apply specifically to 

the subject of study in the analysis. Following this we present some of the existing Shared 

Services in the Portuguese Public Administration and finally present our case: The Shared 

Services of the University of Lisbon. 

Two years after the beginning of its implementation, based on the criterias of 

effectiveness, efficiency and quality, we analyzed, interpreted and evaluated the perceptions 

of customers about the impact of Shared Services implementation at the University of 

Lisbon. We found evidence of the perception of gains in terms of effectiveness and a 

positive performance in terms of quality. We could also verify the collaborators are satisfied 

and motivated, nevertheless they feel the need to be more involved in the processes of 

decision making and in the improvement of activities. 

 

 

Keywords: Shared Services, Economics, Efficiency, Effectiveness, Quality, Process. 
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1. Introdução 

“Durante as duas últimas décadas, parece ter havido uma quantidade enorme de 

reformas da administração pública.” (Pollit, 2004, p. 24).  

O movimento de reforma que ocorreu na Administração Pública portuguesa nos finais 

da década de 70, onde se começa a construir e a consolidar este modelo de Estado, altura em 

que foi confrontado com uma situação e um contexto distintivo daquele que caracterizava os 

países da OCDE. No período em que a generalidade dos países da OCDE adotava medidas 

de reforma que visavam a redução da intervenção do estado e, em particular, o 

desmantelamento do modelo de Estado social, em Portugal (Araújo, 1993). 

Encontramo-nos, no momento atual, num processo de mudança na Administração 

Pública, cujo principal objetivo é estabelecer um novo enfoque que permita assegurar uma 

gestão eficiente em que se destaca a introdução do paradigma do cidadão como cliente e a 

mudança da cultura organizacional, assim como da mudança na avaliação da utilização de 

recursos e do cumprimento de objetivos (Alijarde & López, 1999, p. 67). 

De acordo com Rocha (2010) a reforma administrativa em Portugal não seguiu o 

mesmo paradigma usado nos países mais desenvolvidos, considerando tratar-se mais de 

desburocratização e desregulação e só a partir de 2003 adotou então de forma efetiva o new 

public management como modelo inspirador da reforma prolongando-se até 2009, data em 

que se considera que a reforma está concluída. 

Os problemas na Administração Pública podem ser resolvidos com o apoio dos 

conceitos, modelos e técnicas em uso na administração privada (Bilhim, 2010). 

Contudo, Mintzberg (1996) afirma que houve excessos e que se foi longe de mais na 

ideia de gerir o Estado à maneira empresarial considerando que nem tudo é bom, assim 

como no setor público nem tudo é mau; e que o setor privado deve aproveitar algumas das 

virtualidades da gestão pública. Considera ainda que existem setores que se justificam 

plenamente no domínio público e que não podem ser tratados como negócios, como é o caso 

da investigação, da educação e dos cuidados de saúde. Mintzberg (1996) vai mais longe ao 

considerar que, na sociedade, não somos sempre consumidores ou clientes, mas que nos 

apresentamos nos serviços públicos também como cidadãos. 

Para Peters (1997) é uma nova gestão pública que pretende reformular modelos e 

processos desajustados ao quadro atual, originando um quadro legal inovador, dotando os 

serviços de mecanismos próprios seguindo modelos praticados no setor privado. O autor 
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salienta ainda que a nova gestão pública tem como objectivo principal o crescimento da 

eficiência, eficácia e racionalização da administração pública, orientada para o desempenho, 

agilizando as organizações e o seu processo de funcionamento. Esta nova gestão pública tem 

tido por base uma parte significativa da adoção de mecanismos e ferramentas provenientes 

da gestão empresarial (Peters, 1997). 

O conceito de new public management, não representa um corpo teórico novo, mas 

uma substituição da gestão pública tradicional por processos e técnicas de gestão 

empresarial (Rocha, 2001). 

 

João Bilhim leva a nova gestão pública à noção de serviços partilhados (2004): 

As novas abordagens da Administração Pública, quer na perspectiva gestionária 

e managerialista/reinvenção da governação, quer na actual perspectiva do novo 

serviço público, provocam a queda da superioridade da Administração Pública, 

ao mesmo tempo que promovem o cidadão/cliente como ser histórico ao lugar 

cimeiro da definição do interesse e do serviço público. A nova gestão pública 

trás como consequência novos serviços públicos considerando que permitem ao 

Estado, libertar recursos e agilizar meios na prestação de novos e melhores 

serviços a prestar. A criação dos serviços partilhados da administração pública 

pressupõe obter ganhos de eficiência e de eficácia (p. 33). 

 

Alude Arminda Neves (2010) sobre um novo paradigma de governação pública, onde 

os domínios e funções do Estado, os níveis de governação, o papel do território como 

elemento integrador de políticas públicas e a relação entre o Estado o tecido económico e os 

cidadãos se interligam, de modo a garantir uma governação mais centrada no 

desenvolvimento sustentável onde se garante maior flexibilidade e capacidade da estrutura 

acompanhar e ser suporte de prioridades e programas de acção, passando a modernização do 

estado, inevitavelmente, pelas tecnologias de informação (TI) e sistemas de informação (SI), 

seguindo as tendências de um progressivo e obrigatório caminho para o uso das tecnologias.  

 

Neves chama ainda a atenção que para vencer o desafio da inovação implica inovar na 

governação (2010):  

Inovação implica apostar em processos transversais de criação de valor, 

apostando na mobilidade de mão-de-obra qualificada e ligando os centros de 
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investigação e de conhecimento às empresas e vice-versa, gerando assim 

dinâmicas de modernização, promoção da empregabilidade e aumento da 

produtividade e da capacidade competitiva do país (p. 132) 

 

Para João Bilhim (2009) a evolução tecnológica exige novas qualificações que têm de 

ser adquiridas antes e durante toda a vida profissional. Atualmente, as organizações já 

desenvolvem um esforço permanente de formação para qualificar os seus trabalhadores. 

Embora certamente se reconheçam resistências, podem atualmente observar-se 

mudanças efetivas na atividade do Estado, consequentes do desempenho das pessoas, já que 

segundo Bilhim (2009) nada pode mudar se as pessoas não tiverem vontade de o fazer. 

 

 

1.1 Propósito do estudo 

A nova experiência profissional no ensino superior universitário, nomeadamente no 

Centro de Recursos Comuns e Serviços Partilhados da Universidade de Lisboa 

(abreviadamente CRCSPUL e por sigla: SPUL), aliando a abordagem teórica à aplicação 

prática, tornou-se um forte fator motivacional para a realização deste estudo. 

A constatação deste facto determinou a realização deste trabalho cuja finalidade é 

apresentar conceitos de serviços partilhados e práticas existentes na Administração Pública, 

assim como identificar, analisar e comparar as principais contribuições dos dirigentes 

intervenientes no processo de implementação e reorganização dos Serviços Partilhados da 

Universidade de Lisboa (sigla: UL), dos seus Clientes, bem como dos seus colaboradores, 

para podermos fazer uma avaliação da perceção do impacto da implementação dos Serviços 

Partilhados na Universidade de Lisboa. 

Com o propósito de cumprir a finalidade a que nos propomos, formulamos quatro 

objetivos:  

- Apresentar os principais conceitos de serviços partilhados, estabelecer diferenças entre 

modelos de gestão pública e da nova gestão pública, de outsourcing e de serviços 

partilhados; 

- Descrever, Caracterizar e Analisar os serviços partilhados e as razões que conduziram à 

sua adoção no ensino superior universitário, nomeadamente nas áreas consideradas mais 

críticas;  
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- Perceber quais os ganhos resultantes da implementação dos Serviços Partilhados na 

Universidade de Lisboa ao nível do Cliente e ao nível dos seus colaboradores. 

O primeiro objetivo de rever a literatura, envolve a revisão e análise de um conjunto 

de bibliografia reconhecida no domínio da Ciência da Administração, do New Public 

Management, da Gestão da Mudança, Outsourcing e dos Serviços Partilhados.  

O segundo objetivo estabelecido e que constitui a primeira contribuição deste trabalho, 

é o de clarificar os principais conceitos de Serviços Partilhados, e enquadrar o tema nos 

serviços partilhados existentes na Administração Pública, em particular, as práticas 

existentes no ensino superior universitário de forma a podermos comparar com o nosso 

objeto de estudo. 

Com o terceiro objetivo ambicionamos investigar, através da análise documental e de 

entrevistas às partes envolvidas, direta ou indiretamente no projeto, as razões que levaram à 

criação do Centro de Recursos Comuns e Serviços Partilhados, objeto do nosso estudo.  

Por fim, com o quarto e último objetivo, pretendemos aplicar um questionário com 

base nos critérios de eficácia, eficiência e qualidade ao Cliente SPUL, de modo a podermos 

avaliar a perceção do impacto deste Centro de Recursos Comuns e Serviços Partilhados na 

Universidade de Lisboa. 

 

 

1.2 Metodologia de investigação 

Qual a perceção dos clientes do SPUL quanto ao impacto da implementação dos 

Serviços Partilhados na Universidade de Lisboa? 

Consideramos esta questão relevante na medida em que a sua resposta poderá 

contribuir para algumas reflexões concernentes ao sucesso de um modelo de serviços 

partilhados na Administração Pública, nomeadamente no ensino superior universitário. Até 

que ponto responde aos objetivos propostos para a obtenção de ganhos de eficiência, 

eficácia e qualidade.  

Para que seja possível responder à nossa pergunta de partida, importa testar algumas 

hipóteses com base nas perceções do Cliente, quanto aos critérios de eficácia, eficiência e 

qualidade junto do Cliente SPUL. Tomaremos por o Plano de Atividades de 2010 (Anexo 

VIII) e definidos para os Serviços do SPUL de 2011 (Anexo IX) direcionados às quatro 
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Áreas/processos críticos do nosso estudo (Serviços Financeiros, Área de Compras, Serviços 

Tecnológicos e Serviço Campus). 

 

No critério da eficácia as nossas hipóteses são: 

Existe a perceção de redução no tempo de resposta face à situação anterior aos 

serviços partilhados; 

Existe a noção de normalização e simplificação no processo financeiro quanto aos 

sistemas de informação; 

Verifica-se a perceção de redução de custos na compra de bens e serviços; 

Verificam-se melhorias no desempenho da unidade orgânica após o SPUL. 

No critério da eficiência: 

Existe a perceção de ganhos de eficiência energética; 

Existe a perceção de estarem a ser cumpridos os objetivos relativos à criação e 

implementação de um sistema de contabilidade analítica; circuitos, orçamental, de receita e 

de despesa; 

É percebida a existência de políticas e procedimentos de segurança dos sistemas de 

comunicação; 

Existe a perceção de que a implementação dos Serviços Partilhados induziu ganhos de 

eficiência no geral. 

E no critério da qualidade testaremos as seguintes hipóteses: 

Existe conhecimento sobre manuais de procedimentos e regulamentos disponibilizados 

pelo SPUL; 

Existe a perceção de melhoria na qualidade da correspondência eletrónica e partilha de 

ficheiros; 

Verifica-se um aumento do grau de satisfação com a qualidade do serviço prestado. 

 

Aos dirigentes intervenientes na implementação e posterior reorganização destes 

Serviços, iremos colocar algumas questões que serão descritas ao longo do processo de 

criação do SPUL, recaindo especificamente sobre os serviços que consideramos áreas 

críticas (conforme acima identificadas): 

O que são; quem são; onde operam?;  

Que fatores motivaram a opção pelos Serviços Partilhados?;  
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Quais os objetivos a prosseguir?;  

Como se desenvolveu o processo de implementação?;  

Qual a calendarização prevista para o alcance da meta?;  

Quais os resultados a obter?;  

Quais as dificuldades sentidas?;  

Em que medida a natureza da missão das unidades envolvidas levanta especificidades 

à adoção de serviços partilhados?; 

Apresentaremos ainda o contexto que permitiu suportar a decisão da implementação 

de um Centro de Recursos Partilhados e as diferentes abordagens funcionais. 

Pretendemos igualmente salientar alguns comentários quanto aos resultados do 

questionário de satisfação realizado aos colaboradores do SPUL (Anexo X), nomeadamente 

face à Organização; à Gestão, ao envolvimento ativo dos colaboradores com o SPUL e face 

à motivação destes. 

Para desenvolvermos este estudo optamos por uma abordagem mista, atendendo a que 

iremos proceder a uma análise documental e realizar entrevistas aos dirigentes que estiveram 

envolvidos na criação e reorganização do SPUL (Anexo XI) e aplicado um questionário aos 

dirigentes das Unidades Orgânicas da Universidade de Lisboa enquanto Clientes deste 

prestador de serviços (Anexo XII). 

Os dados obtidos serão analisados e tratados graficamente, incluindo o descritivo das 

observações feitas pelos entrevistados e consequentemente iremos comentar o resultado 

obtido, que será necessariamente abrangente fruto das evidências no presente estudo. 
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2. Modelos Organizacionais  

 

2.1 Administração Pública 

Para uns seria ad manus trahere, sinónimo de trazer à mão, conduzir, servir e manejar. 

Segundo outros, derivaria de minister – o agente, auxiliar, o intermediário na realização de 

um serviço (Bilhim, 2000, p. 28). 

 

Embora existam inúmeras definições para o termo administração, destacamos a 

definição de Gulick apresentada por Bilhim (2000):  

A administração tem a ver com fazer coisas; com a prossecução de objetivos 

definidos. Assim, administrar é uma atividade (…), que se expressa através da 

combinação de recursos, que dão entrada num processo de transformação, e 

saem sob a forma de bem ou serviço, num contexto organizacional (p. 29). 

 

A preparação, a incitação, o acompanhamento, a avaliação e a regulação da execução 

de políticas públicas podem ser consideradas algumas das funções básicas da Administração 

Pública (Neves, 2002). 

A mesma autora salienta ainda que a Administração Pública tem centrado o seu 

funcionamento numa atitude de estabilidade, de cumprimento de orientações políticas que 

determinam as suas “atribuições” e “competências”, bem como de definição de regras para 

administrar os seus recursos. 

À medida que a Administração Pública é progressivamente enriquecida com recursos 

humanos de elevada formação académica e profissional, consequentemente o resultado do 

seu desempenho é, cada vez mais, sujeito à crítica do cidadão/cliente, levando a que os 

dirigentes públicos tendam, progressivamente, a transformar-se em grandes consumidores e 

utilizadores de modelos de avaliação (Bilhim, 2000).  

É inevitável falar em avaliação, já que visa avaliar resultados - Avaliar para medir: 

resultados (é diferença do resultado alcançado com os objetivos inicialmente traçados, em 

termos de impacto) e processo (como se faz). Admite-se assim, uma preocupação pela 

mensuração da eficiência e eficácia da Administração e das Políticas Públicas (Bilhim, 

2000). 
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A combinação do interesse público, da pressão política e do aumento da capacidade 

técnica, em especial a que é oferecida pelos sistemas de informação, permitiu nos anos 

sessenta a emergência do conceito de responsabilidade pública, ou o que comumente hoje se 

designa accountability como também a necessidade de se proceder à avaliação da 

Administração Pública (Bilhim, 2000).  

Só a monitorização do desempenho permite fornecer informação regular sobre os 

resultados e impactos dos serviços públicos. Através do processo avaliativo podemos, 

compreender – medindo; acompanhar - monitorizando e melhorar – corrigindo, o serviço 

público (Bilhim, 2000). 

Refere ainda Arminda Neves (2002) que uma Administração adequada ao novo século 

pressupõe a adoção de uma postura “gestionária” adaptada à especificidade dos serviços 

públicos, preocupada com a resposta eficaz e eficiente às necessidades da sociedade e das 

políticas públicas, incluindo as respeitantes à gestão dos recursos e aos métodos de gestão.  

João Bilhim (2009) admite a hipótese de no conjunto tradicionalmente designado por 

Administração Pública se estabelecer uma pequena especificidade e a Gestão Pública vir a 

ser um subconjunto daquele conjunto maior (Administração Pública). Para este autor, tudo 

indica que o setor empresarial do Estado venha a expandir-se, fruto da empresarialização de 

serviços da Administração. 

 

Não conheço problema de administração mais difícil do que o da 

diversificação… embora a diversificação seja muito boa como princípio abtrato, 

ela poderá resultar em tantos ovos diferentes numa cesta, que nada 

verdadeiramente importante será chocado. Joseph T. Wrighht (Ansoff, 1977, 

p.103). 

 

 

2.2 Nova Gestão Pública (New Public Management) 

Existe uma diferença entre a gestão empresarial e a gestão pública e podem surgir 

alguns problemas se tentarmos fazer da administração pública uma empresa bem como 

reduzir o cidadão a um mero cliente (Mozzicafredo, 2001).  

Para Giauque (2003) é de certa forma uma resposta à necessidade de transparência das 

decisões políticas e do envolvimento do cidadão nos processos de decisão. Torna-se uma 
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mudança de paradigma da governação designada vulgarmente por governança justificada 

pela capacidade do Estado em servir os seus cidadãos e da forma como se relaciona com 

eles.  

Alude ainda este autor que esta ideia de governança é uma resposta da nova gestão 

pública no mundo pós-moderno, ligada ao princípio de transparência e participação, 

eficiência e eficácia, conjugado com a dificuldade do Estado em responder à insatisfação do 

cidadão numa sociedade que se torna cada vez mais complexa (Giauque, 2003).  

Ainda Giauque (2003) refere que a boa governança implica tornar os processos de 

decisão claros e transparentes e uma aproximação efetiva e crescente, entre o setor público e 

o setor privado, caracterizado por indicadores de eficiência e de qualidade dos produtos e 

serviços prestados. 

Pitschas (2003) menciona que o modelo burocrático nasceu em grande medida para 

redesenhar o poder e influência do Estado na sociedade e que este poder começou por 

uniformizar, hierarquizar e normalizar, adaptando-se agora a outra realidade, contudo, 

moldado pelas condições políticas, económicas e sociais. Considera também que o modelo 

burocrático não desaparecerá na medida em que o seu desenvolvimento constitui uma 

ferramenta valiosa e indispensável do Estado moderno.  

Para Rawls (1993) não se pode afirmar que o modelo burocrático tenha morrido, 

atendendo a que se tem transformado e aproximado ao próprio processo legislador com o 

objetivo de dotar a administração pública de uma gestão para o bem público e comum.  

Hoje, exige-se uma visão orientada para o cidadão, na qual o foco interno é substituído 

por uma atitude próxima das empresas privadas, porém, trata-se de uma transição lenta, cuja 

origem esteve no princípio da abordagem da gestionária e do new public management, que 

veio romper com o tradicional modelo burocrático weberiano que deixou de responder às 

novas exigências dos cidadãos (Araújo, 2000). 

O papel do Estado torna-se cada vez mais um papel regulador do processo de mercado 

com intervenção seletiva tendendo às novas necessidades da sociedade (Carapeto, 2005). 

Bilhim (2004) salienta que não se pretende tratar a gestão pública como se fosse uma 

empresa, o que deve ser incorporado na gestão pública são as boas práticas de gestão, 

independentemente da sua origem. Continua o autor “o que é bom para os outros nem 

sempre é bom para nós”, contudo uma boa gestão, baseada em princípios de ética e 

princípios adequados à realidade, será sempre uma boa gestão.  
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As diferenças entre o público e o privado resultam, sobretudo, do contexto em que 

estas operam, moldando-lhes diferentes valores, cultura, propósitos e a própria natureza, e, 

estas últimas, pelo facto de desenvolverem atividades destinadas à satisfação de 

necessidades coletivas, dependem de modo instrumental do poder político (Bilhim, 2004). 

A aproximação aos direitos e deveres do setor privado desenvolverá um nível de 

responsabilização. Deste modo, o trabalhador em funções públicas, está a torna-se cada vez 

mais num colaborador da administração pública com metas e objetivos a cumprir e, a sua 

continuidade ou progressão na carreira irão depender cada vez mais dos resultados 

individuais e da equipa em que está inserido. Esta mudança de paradigma tende 

naturalmente a favorecer o sistema. Por um lado, porque os colaboradores terão de cumprir 

objetivos a nível individual e por outro lado, o cumprimento destes objetivos refletir-se-á 

mais e melhor na qualidade dos serviços públicos: (Pitschas, 2003).  

Giauque (2003) assinala que tão pouco podemos afirmar que a gestão privada na sua 

essência é superior à gestão pública, ou seja, as organizações públicas usufruem de ligações 

estreitas com as respetivas autoridades políticas. Assim, a principal diferença entre o setor 

público e o setor empresarial é que o público rege-se pelo interesse geral e pela lógica de 

serviço público, enquanto o empresarial segue o interesse individual e a lógica do mercado, 

já que as instituições públicas existem para resolver as necessidades dos cidadãos e nas 

privadas o que as move é o lucro.  

Segundo refere Arminda Neves (2002) a maior complexidade da Gestão Pública, não 

apenas a nível macro, decorrente da sua dimensão e multiplicidade de papéis, mas, também, 

a nível organizacional, decorrente de uma atitude gestionária de responsabilização, ou 

accountability, por objetivos e custos, associados a que se deverá juntar a exigência de uma 

maior e mais rápida adaptação às exigências externas, neste caso da sociedade e dos 

correspondentes programas de ação governativa, apela ao reforço das competências e 

capacidades de gestão. 

Para Bilhim (2004) a expressão Gestão Pública deve estar reservada ao setor 

empresarial do Estado enquanto a expressão Administração Pública deverá continuar a 

revestir o conjunto tradicional de atividades independentemente de se tratar da velha 

(correntes surgidas da economia neoclássica) ou da nova Administração. 
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Pode concluir-se de acordo com Rocha (2010): 

(…) que public management pode ser usado em pelo menos três sentidos: 

Estruturas e processos de executivo; Atividade dos funcionários e Estado 

sistémico da atividade, estruturas e processos. Public management é 

frequentemente visto como coisa nova em contraste com old public 

administration (p.13). 

 

Atualmente exige-se uma visão orientada para o cidadão, que segundo Araújo (2000), 

o foco interno é substituído por uma atitude próxima dos privados, contudo, esta é uma 

transição lenta, cuja origem esteve no princípio do enfoque gestionário e do new public 

management, o qual veio romper com o tradicional modelo burocrático weberiano que 

deixou de responder às novas exigências dos cidadãos  

O conceito de new public management aparecido em meados da década de oitenta do 

século passado, não representa um corpo teórico novo, mas somente uma substituição da 

gestão pública tradicional por processos e técnicas de gestão empresarial (Rocha, 2001). 

Para Rocha (2007) no pressuposto de que toda a gestão pública é ineficiente, a reforma 

da Administração Pública passa pela adoção de modelos e práticas de gestão empresarial – o 

new public management.  

Salienta conclusivamente Mozzicafredo (2011) que passados os momentos de 

afirmação e de negação, relativamente ao processo de reforma e à modernização da 

administração pública nas sociedades europeias, verifica-se que as diferentes perspetivas: o 

new public management, a organização profissional weberiana e o new public service, 

ganharam com a experiência das reformas entretanto implementadas e com a consequente 

reflexão. 

 

A administração pública deverá eliminar a rigidez para que consiga adaptar-se aos 

desafios emergentes de acordo com Gomes, et. al. (2007): 

Verifica-se a necessidade de utilizar novos sistemas de informação, avaliação e 

controlo de gestão, pois a hierarquia e o formalismo utilizado na Administração 

Pública não permitem a adaptação necessária à nova situação económica. É 

fundamental eliminar a rigidez da Administração Pública, para que esta possa 

adaptar-se com facilidade aos novos desafios originados pela globalização 

(pp.19-20). 
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Pollit (2000) vê no new public management um revivalismo de Taylor, na medida em 

que põe ênfase no controlo da “despesa”, descentralização das responsabilidades e 

insistência na definição de objetivos e sistemas de medida de desempenho. 

O NPM insiste, por um lado, na descentralização e no desaparecimento dos escalões 

intermédios, mas, por outro lado, acentua-se a necessidade de controlo financeiro e 

coordenação orçamental (Peters & Savoie, 1996), o que gera incoerências e contradições no 

processo de decisão e implementação de políticas públicas (Rocha, 2010). 

A questão levantada por Rocha (2010) é saber se os novos gestores são responsáveis 

perante o poder político ou perante os consumidores, relativamente aos quais é avaliada a 

qualidade dos serviços. 

 

 

2.3 Outsourcing 

O outsourcing é uma forma de acrescentar valor a um negócio convertendo um centro 

de custos interno num serviço externo através da subcontratação, permitindo a libertação de 

recursos da organização e dos gestores para concentrarem a sua atenção nas áreas de negócio 

de elevada importância estratégica (Nunes, 2007). 

Para este autor, Insourcing é um conceito que surgiu em oposição ao outsourcing e 

que pode ter dois significados: representa a retenção de um certo serviço no interior da 

organização, através da criação de um departamento para o efeito com pessoal interno a 

tempo inteiro e pode também significar o estabelecimento de uma unidade semiautónoma 

que presta serviços aos restantes departamentos dentro da organização, em que os preços e 

as condições são acordados entre quem requisita à unidade prestadora do serviço (Nunes, 

2007). 

No contexto da Administração Pública pode entender-se outsourcing como “a prática 

através da qual o Governo contrata a provisão de bens ou serviços ao sector privado” 

(OCDE, 2005 apud Forssell e Norén, 2007: 203). 

O paralelismo de Paul Griffits (2008) faz referência a algumas pessoas que dizem que 

“outsourcing” é um “vinho velho” servido em garrafas novas. Isto implica que este tipo de 

política de contratação é uma velha prática que tem sido reciclada com um novo nome. Em 

certo sentido é verdade, porque mesmo antes da revolução industrial ter inventado a 

http://www.knoow.net/cienceconempr/gestao/centrodecustos.htm
http://www.knoow.net/cienceconempr/gestao/centrodecustos.htm
http://www.knoow.net/cienceconempr/gestao/recursos.htm
http://www.knoow.net/cienceconempr/gestao/organizacao.htm
http://www.knoow.net/cienceconempr/gestao/gestor.htm
http://www.knoow.net/cienceconempr/gestao/outsourcing.htm
http://www.knoow.net/cienceconempr/gestao/organizacao.htm
http://www.knoow.net/cienceconempr/gestao/organizacao.htm
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moderna ideia de fábrica, já as empresas familiares produziam uma larga percentagem de 

mercadorias na era pré-industrial. A palavra outsourcing não tinha ainda sido inventada, mas 

a prática de contratar pessoas para produzir bens era muito parecida com a versão moderna 

de outsourcing. 

Para Griffits (2008) outsourcing é de facto mais do que a prática de contratar fora em 

vez da equipa habitual fazer todo o trabalho. Consequentemente, é vinho velho em garrafas 

novas. Nos anos 80, a prática corrente assumia uma nova dimensão a partir do momento em 

que as empresas começavam a ver outras formas de adquirir vantagem competitiva. 

Atualmente, a maioria das organizações contrata sempre serviços que sejam de atividades 

não-essenciais.  

Devido à complexidade das inter-relações entre o prestador de outsourcing e a 

entidade requerente, devem ser simultaneamente considerados múltiplos aspetos no 

momento da seleção dos fornecedores. A seleção entre várias alternativas, frequentemente 

envolve a necessidade de se avaliarem as diversas dimensões implicadas no processo de 

outsourcing por meio de equipas interdisciplinares. Exemplificando: um fornecedor pode ter 

grande capacidade para promover os serviços necessários mas a sua equipa mas pode ser 

culturalmente muito diferente da entidade requerente, o que tende a dificultar a resolução de 

eventuais contrariedades futuras. Noutras circunstâncias, uma empresa fornecedora de 

serviços pode apresentar melhores preços, mas ser resistente às mudanças que a dinâmica de 

negócios impõe. Assim, aspetos como flexibilidade e convergência dos valores 

organizacionais podem ser tão ou mais importantes que a capacidade técnica de prestar os 

serviços requeridos (Sanchez & Albertin, 2008).  

 

 

2.4 Modelo de Serviços Partilhados  

Para Pitschas (2003), quando partilhamos experiências, partilhamos valores, 

assimilamos uma nova cultura e criamos uma nova forma de estar em torno de um objetivo 

comum permitindo a sua convergência. A Administração Pública deixou de se preocupar 

apenas em prestar um serviço público, passou a preocupar-se em prestar um bom serviço 

público conjugando poupança com parâmetros de qualidade.  

“O modelo dos serviços partilhados pressupõe uma elevada estandardização dos 

processos, dos procedimentos e dos métodos de trabalho. Esta normalização também deverá 
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permitir ultrapassar as disfunções existentes ao nível dos sistemas de informação.” 

(Carapeto, 2007)
1
 

Carapeto (2007) postula que o sucesso do modelo de serviços partilhados depende de 

uma mudança profunda e acompanhada de processos, políticas, estrutura organizacional, 

gestão de pessoas e de tecnologias. Destacamos alguns dos principais fatores críticos de 

sucesso que o autor apresenta: a normalização; a cultura de orientação para o cliente; a 

especialização; estabelecer níveis de serviço e Partilhar com clareza as responsabilidades. 

Neste contexto, introduziremos no ponto seguinte deste trabalho a abordagem aos 

serviços partilhados da Administração Pública.  

A criação dos serviços partilhados na administração pública deve passar pelo aumento 

da qualidade dos serviços prestados, melhorando o nível e a fiabilidade dos dados, 

normalização dos processos baseados em melhores práticas, eliminação ou segregação de 

funções duplicadas e sobrepostas e reafectação de recursos para atividades de 

relacionamento com o cidadão e com as empresas, isto é, mais qualidade, mais rapidez na 

resposta e redução de custos, são os principais benefícios deste conceito.  

A criação dos serviços partilhados na Administração Pública é mais uma consequência 

da nova gestão pública em Portugal. 

O termo Serviços Partilhados aplica-se a uma nova forma de trabalho colaborativa, na 

qual um subconjunto das funções de negócio de um organismo é executado por uma unidade 

de negócio especializada, com uma estrutura de gestão autónoma e desenhada para 

promover a eficiência, a criação de valor, a redução de custos, a melhoria da qualidade de 

serviço e a transparência. Estes serviços baseiam-se no princípio de que o processamento 

das transações e do suporte à decisão estratégica são supridos por entidades separadas. Os 

serviços profissionais de valor acrescentado continuam nas entidades responsáveis pelo 

negócio e os processos operacionais repetitivos são responsabilidade da unidade de serviços 

partilhados
2
.  

                                                           

 

1
 Revista Interface Administração Pública de 6 de abril de 2007. 

2
 Retirado do Portal da GeRAP em www.gerap-epe-pt. 
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Podemos aqui pegar na Modernização de fora para dentro de João Bilhim
3
 e aplicar ao 

conceito de serviços partilhados na medida em que refere: um novo tipo de Instituições; um 

novo tipo de Trabalhadores e novos tipos de Relacionamentos. 

 

 

2.5 Gestão da Mudança 

Neste ponto fazemos a abordagem da gestão da mudança no contexto organizacional. 

A mudança organizacional pode ser definida como “o conjunto de medidas de 

melhoria no estado da “organização/aparelho” necessárias para suportar o desenvolvimento 

estratégico da organização, enquanto instituição com uma missão e identidade própria face 

ao exterior” (Neves, 2002). 

Kurt Lewin
4
 definiu o mecanismo da gestão da mudança em Descongelamento – 

alteração do estado presente do equilíbrio, responsável pelos atuais comportamentos e 

atitudes; Mudança – desenvolvimento de novas respostas, com base em nova informação; 

Recongelamento – estabilização da mudança pela introdução de novas respostas. Para 

Lewin, há que seguir determinados passos para se obter uma mudança bem sucedida: 

- Análise das forças que são opostas e que são favoráveis à mudança; 

- Diagnóstico de quais de tais forças são críticas; 

- Desenvolvimento de ações conducentes a fortalecer as forças favoráveis e a enfraquecer as 

desfavoráveis. 

Bilhim (2009) considera que a mudança é sentida como crítica quando surge uma 

oportunidade estratégica ou uma ameaça que se procura contornar ou evitar.  

Identificamos algumas oportunidades ou ameaças que, segundo este autor, levarão à 

mudança organizacional: escassez de competências; introdução de complexos sistemas de 

informação; nova regulamentação política; factores económicos; fusões ou aquisições; 

operações rápidas de preços, matérias-primas ou qualidade de serviço; pressão 

                                                           

 

3
 Bilhim, J. - Programa de Gestão por Objetivos (GpO), fdir.ina 

4 Bilhim, J. (1996). Teoria organizacional: Estruturas e pessoas. Lisboa: ISCSP, (pp. 341). 
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concorrencial; súbita hostilidade externa ou interna; ausência de uma política de gestão de 

recursos humanos; queda brusca ou prolongada nos resultados operacionais. (Bilhim, 2009) 

Podemos ainda considerar que a mudança de instalações ou a reafectação/alocação de 

recursos humanos a outras unidades de serviços comuns pode igualmente ser sentida como 

crítica e consequentemente tornar-se agente de oposição à mudança, dependendo, 

naturalmente, da atitude da liderança.  

Segundo Bilhim (2009) para mudar algo de forma eficaz, é preciso uma estratégia 

prévia implicando uma modificação de rotinas, de relações de trabalho, de 

responsabilidades, de hábitos e comportamentos das pessoas da organização. Torna-se no 

entanto sempre difícil, em virtude das pessoas pautarem a sua atuação pela lógica do 

passado. 

As pessoas tendem a adquirir práticas profissionais com o acumular das experiências 

ao longo da sua vida profissional tornando-se pouco recetivas a alterar o seu modos 

operandi habitual, considerando ser aquele o mais adequado. 

Alude ainda Bilhim (2009) que a mudança ocorre a diversos níveis: individual, ao 

nível de novas competências; grupal, ao nível da cooperação e competição interna; 

organizacional, relativamente à cultura, estrutura, estratégia e processos de trabalho, 

considerando que aqueles que teoricamente têm o poder não conseguem liderar a mudança 

se não partilharem com a organização. Os líderes têm de enfrentar, diariamente, a 

dificuldade de conseguir levar as pessoas a fazer o que consideram que deve ser feito.  

Para Schein (2004) todo o processo de mudança deve ter em conta o modo como o 

líder pensa e age, considerando que a cultura nasce e desenvolve-se a partir da crença dos 

indivíduos na figura central do líder, pelo que a cultura torna-se a resposta que a organização 

encontra no seu processo de integração interna e adaptação externa. 

Esta ideia ganha alguma relevância quando se observam, com frequência e em 

determinados períodos, trabalhadores insatisfeitos com as diferentes políticas e nestas 

situações o sistema entra em contração pois deixam de representar a alavanca da mudança e 

passam a ser o principal obstáculo. 

Também a propósito, Rocha (2007) refere que para a mudança seja efetiva, são 

necessários líderes carismáticos, isto é, líderes que tenham uma visão do futuro da 

organização e ajudá-los no desempenho dos novos objetivos. Não bastando porém o carisma 

é também necessário que os líderes sejam capazes de gerir a mudança, criando grupos de 
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trabalho com capacidade para executar e implementar a reorganização, controlando a 

implementação da mudança e estabelecendo incentivos para quem adira e se empenhe. 

As organizações trazem um adicional nível de complexidades e de novos fenómenos 

que não são visíveis nos pequenos grupos (Schein, 2004). 

 

De acordo com Schein (2004) a subcultura de grupos faz evoluir uma organização: 

Ainda assim, se olharmos para as organizações em sentido evolucionário, 

podemos pensar que todas as organizações começam por pequenos grupos e 

continuam a funcionar em parte com diversos pequenos grupos dentro delas. 

Para compreendermos a formação cultural dos pequenos grupos é necessário 

entendermos como a cultura pode evoluir na organização de grande porte através 

da subcultura dos pequenos grupos e através da interação destes na organização 

(p. 197).  

 

Para haver mudança organizacional é preciso que haja pressão externa ou interna, o 

reconhecimento da necessidade de mudar por parte dos gestores e empenho da organização; 

definição do conteúdo e plano do que se vai mudar; escolha de um processo de 

implementação da mudança e avaliação com possibilidade de voltar ao início do modelo. 

(Bilhim, 1996, p. 337) 

  

A mudança incremental parte do princípio de que este fenómeno é uma 

observação empírica de diferenças, ao longo do tempo, em uma ou mais 

dimensões de uma determinada entidade. Para ela, é fundamental a existência de 

certas dimensões ou categorias que permitam responder à pergunta: “mudar o 

quê?” e “mudar como?” (Bilhim, 2004, p. 48). 

 

Podemos assim depreender que para além da influência da cultura organizacional nas 

mentalidades, mais do que a necessidade de mudar é a atitude de quem pretende a mudança 

desenvolver a sua concretização.  

 

 

 



18 

3. Perspetiva de Serviços Partilhados 

3.1 Razão dos Serviços Partilhados 

“ (…) Vivemos em Portugal um momento de viragem que é simultaneamente um 

momento de oportunidade e de ameaça.” (Neves, 2007, p.130) 

Os Serviços partilhados podem ser vistos como uma estratégia que visa a optimização 

dos recursos Humanos, capital, tempo e outros recursos corporativos, concentrando numa 

nova Unidade de negócio, Centro de Serviços Partilhados (semiautónoma), designada para 

promover a eficiência, criar valor, reduzir custos e prestar serviços de excelência a toda a 

Organização (Quinn 2000). 

A gestão partilhada de recursos na Administração Pública é uma oportunidade para 

mudar a forma como os organismos públicos desenvolvem os seus processos administrativos 

e tecnológicos, no sentido da uniformização de regras e procedimentos, da racionalização de 

estruturas, equipamentos e recursos (Bergeron, 2003). 

Citando Arminda Neves (2007) “A inovação pode acontecer por força da criatividade, 

da mudança organizacional ou da descoberta de novos modelos de negócio. Neste domínio 

ganha particular importância o desenvolvimento e a valorização social do espírito 

empreendedor.” (p.8). 

Para esta autora a inovação implica também capacidade de gestão, optimização na 

afectação de recursos, capacidade de sincronizar a visão estratégica com medidas e acções e 

que não existe caminho único para atingir elevados patamares de competitividade, que não 

passe pela inovação permanente e pela gestão dinâmica de recursos, processos, expectativas 

e resultados (Neves, 2007). 

“Por certo uma inovação é apenas adoptada por um sistema quando este tem 

capacidade para o receber. É necessário que a inovação seja encarada por certos actores 

sociais como portadora de consequências felizes.” (Bilhim, 1996, p. 356). 

Do ponto de vista de Bergeron (2003) pode ser um modelo de serviços que implica um 

grau de risco, podendo haver uma hipótese de se perder capital intelectual na transferência 

de trabalhadores e de gestão especialmente devido ao grau de controlo ser menor sobre a 

atividade. Existe ainda um risco de perder clientes causado por uma transição problemática.  

Serviços Partilhados são definidos como uma estratégia colaborativa em que um 

subconjunto de funções de negócio existentes, são concentradas numa nova unidade de 
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negócio autónoma que possui uma estrutura de gestão desenhada para promover a eficiência, 

a geração de valor, redução de custos e melhorar os serviços prestados (Bergeron, 2003). 

Tem como objetivo introduzir a partilha de serviços internos comuns no modelo 

organizacional da Administração Pública (Carapeto, 2005). 

Refere ainda Carapeto (2005) que o resultado que se espera com a implementação de 

serviços partilhados passa pelo aumento da eficácia dos serviços internos dos organismos 

públicos, diminuição dos custos associados à sua existência e disponibilização de recursos 

humanos e logísticos para as atividades operacionais desses organismos.  

Bilhim (2004b) acredita assim que a intensidade e a volatilidade das pressões internas 

e externas possam dar origem a uma mudança sustentada num novo modelo funcional de 

organização que responda às novas exigências de uma forma cada vez mais especializada e 

eficaz. 

 Segundo Carapeto (2005) a cultura de gestão por “silos” que predomina na 

Administração pública e se reflecte na estrutura orgânica dos seus ministérios e organismos, 

é altamente dispendiosa pela repetição dos respectivos serviços internos.  

Carapeto (2005) considera ainda que isso leva a que boa parte dos recursos humanos 

estejam ocupados em processos cujos serviços têm como destinatário a própria 

Administração Pública. Tais serviços podem e devem ser partilhados, como hoje já se 

encontra previsto na legislação.  

Uma forma de implementar este modelo de funcionamento é através da criação de 

centros de serviços partilhados. Cada centro especializado pode prestar os serviços internos 

a um conjunto de organismos públicos, numa lógica de economia de escala. Por exemplo, 

um destes centros poderá prestar os mesmos serviços internos a todos os organismos de uma 

entidade (Carapeto, 2005). 

 

 

3.2 Economia de Escala  

Paul Krugman (2009) concluiu que para além das premissas apresentadas 

anteriormente, existem outras para a criação de uma Economia de Escala, nomeadamente, o 

padrão de localização geográfica das empresas dentro de um país leva em conta a oposição 

entre economia de escala e os custos com o transporte das mercadorias, isto é, as empresas 

localizadas em áreas mais densamente ocupadas poderiam fazer melhor uso da economia de 
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escala, pois levariam preços mais baixos para os consumidores e uma maior diversidade de 

oferta.  

Este círculo descrito por Krugman (2009) poderá de alguma forma ser a explicação para 

o aparecimento de grandes cidades, rodeadas de zonas rurais que sofreram uma enorme 

migração das suas populações para a cidade. 

Scherer (1980) apoia que há várias fontes de redução de custos com o aumento da escala 

de produção: o carácter indivisível de alguns factores de produção em relação ao output 

pode permitir a redução dos custos médios à medida que o nível de produção aumenta; o 

aumento da escala pode permitir uma mais eficiente afetação dos recursos por via da 

especialização e algumas inovações tecnológicas (como software e hardware) podem ser 

incorporadas, mais facilmente, quando a escala é maior. 

O grau de economias de escala pode ser interpretado como a elasticidade do output em 

relação ao custo necessário para a sua produção (Baumol et al., 1988). 

 

 

3.3 Economia de Gama 

As economias de gama podem ocorrer em vários passos da cadeia de valor, sendo 

derivadas da partilha de recursos tangíveis e intangíveis na produção de produtos variados 

pelas unidades de negócio, resultando numa redução de custos conjuntos globais de 

produção, com impactos na redução dos custos unitários de cada linha de produtos (Bailey 

& Friedlander, 1982). 

Além das economias resultantes da escala ou da dimensão da produção de uma 

empresa há, também, a possibilidade da redução dos custos, por via da produção de 

diferentes bens ou serviços por uma única empresa, comparativamente à produção por 

empresas especializadas; as primeiras economias designam-se por economias de escala e as 

segundas por economias de gama (Panzar &Willing & 1979). 

Enquanto as economias de escala estão relacionadas com o processo produtivo de um 

determinado produto, as economias de gama estão relacionadas com a partilha de recursos 

entre as várias linhas de produção, atividades de apoio ou infra-estruturas. O aproveitamento 

de economias de gama, designadamente no âmbito da entrada em novas áreas de negócio, 

pressupõe antes de mais uma avaliação cuidada de todas as utilizações possíveis para os 

recursos e atividades de uma determinada organização/empresa. Essa avaliação cuidada 
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pode ser a alavanca para a criação de novos produtos ou serviços que vão partilhar os 

recursos já existentes com os produtos ou serviços já comercializados e assim potenciar uma 

diminuição dos custos unitários 
5
. 

As economias de gama representam ganhos que as organizações obtêm derivados do 

aproveitamento de sinergias entre recursos e/ou actividades. Por exemplo, diferentes linhas 

de produtos ou serviços produzidos e/ou comercializados pela organização podem utilizar os 

mesmos recursos ocorrem ganhos associados a uma maior diluição de custos (Nunes, 2007). 

 

 

3.4 Cadeia de Valor  

Neste ponto, abordaremos esta temática de forma sucinta, mencionando apenas alguns 

conceitos e fundamentações que possam permitir enquadrar a perspetiva da criação de valor 

ao presente estudo. 

Porter (1985) define a cadeia de valor como sendo as várias atividades diferenciadas 

do ponto de vista tecnológico e económico que a organização desempenha para executar o 

seu negócio, considerando o preço da aquisição que o mercado está disposto a pagar pelo 

bem ou serviço produzido representando assim valor para a empresa.  

A implementação de qualquer estratégia envolve sempre a execução de uma grande 

variedade de ações que conjuntamente determinam o nível de desempenho da organização, 

pelo que convém assegurar a integração estratégica e operacional de todas as atividades da 

organização de forma a maximizar o potencial das sinergias e o impacto competitivo da sua 

atuação no mercado (Freire, 1997). 

A integração estratégica e operacional de todas as atividades da organização é 

assegurada com base de uma cadeia de valor (Porter, 1985). 

Na figura 1 apresenta-se a cadeia de valor definida por Porter. 

                                                           

 

5
 Economias de gama. In Infopédia. Porto: Porto Editora. (2012-04-27). 
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Figura 1 - Cadeia de valor de Porter 

Fonte: Porter (1985). 

 

É explicado por Porter (1985) que o conjunto de atividades de gestão de uma 

organização é representado sob a forma de uma cadeia de valor que se pode dividir em dois 

subgrupos de atividades:  

As atividades primárias, relacionadas com a criação ou transformação dos produtos e 

serviços (logística, operações, marketing e vendas, serviço pós-venda) e; 

As atividades de suporte que apoiam direta ou indiretamente a execução das atividades 

primárias (infraestrutura da organização, gestão de recursos humanos, desenvolvimento 

tecnológico).  

O autor refere também que cada uma das atividades acarreta custos e que deve 

contribuir para a criação de valor, sendo por isso necessário identificar em que medida as 

diferentes atividades podem ser alinhadas com as orientações estratégicas da organização.  

A cadeia de valor de uma organização traduz-se num sistema de atividades 

interdependentes que estão inter-relacionadas. Estas ligações fazem com que o modo como é 

desempenhada uma dada atividade afete o custo ou a eficácia das restantes de forma a obter 

um desempenho superior, sendo o objetivo da organização otimizar estas ligações, as quais 

requerem a coordenação das atividades envolvidas (Porter, 1985). 

 

 

3.5 Cadeia de valor aplicada aos Serviços Partilhados da Universidade de Lisboa 

A perspetiva de Serviços Partilhados assenta na diferenciação de serviços, na 

especialização de funções, na otimização de recursos e na normalização de procedimentos. 
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Partindo da cadeia de valor definida por Porter e com a introdução do modelo de 

Serviços Partilhados aplicada ao nosso objeto de estudo, colocamos as atividades de suporte 

como Processos de suporte que desenvolvem as Atividades primárias como principais sendo 

estas transversais a todas as Unidades Orgânicas (sigla: UO) da Universidade de Lisboa.  

Embora as UO mantenham a autonomia do processo de decisão e o core do negócio 

que são as suas especificidades, nomeadamente ao nível do ensino e da investigação, as 

atividades comuns são desenvolvidas pelo Centro de Recursos Comuns e Serviços 

Partilhados da Universidade de Lisboa (sigla: SPUL). 

Estas Atividades principais trazem ganhos ao nível da gestão, quer pelo processo de 

decisão se tornar mais rápido, quer pela especialização dos seus recursos humanos e pelo 

melhor alinhamento destes com a missão, quer na obtenção de ganhos. 

Propomos assim o modelo representado na Figura 2: 

 

Figura 2- Modelo da Cadeia de Valor adaptado aos Serviços Partilhados da UL 

 

Todas as operacionalizações acrescentam valor, atendendo à normalização e agilização 

de procedimentos, numa lógica de eficiência, eficácia e qualidade, representado pela 

margem, a receita é superior ao custo, isto é, o resultado de cada prestação de serviço deverá 

compensar o custo do procedimento, ou o custo total ser menor do que o resultado esperado: 

Output> Input.   
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4. Reforma administrativa central nos Serviços Partilhados 

Foi concretizada na Resolução de Conselho de Ministros n.º 53/2004, de 21 de Abril 

de 2004 (RCM, 2004) (Anexo I) “A reforma da Administração Pública (adiante designada 

simplesmente por reforma), no sentido da qualidade da prestação do serviço público (…) e 

que passamos a referência alguns excertos desta Resolução (abreviadamente com: RCM, 

2004). 

 

Nessa linha de pensamento, o Governo entendeu ser imperioso avançar com a reforma. 

Aqui lê-se: 

Linhas de Orientação para a Reforma da Administração Pública», corporizado 

posteriormente na Resolução do Conselho de Ministros n.º 95/2003, de 30 de 

Julho, onde são enunciados os princípios essenciais que a enquadram, aprovado 

o conjunto de grandes linhas de orientação que a informam, definidos os 

objectivos gerais que visam prosseguir e, bem assim, os eixos prioritários em 

torno dos quais se desenvolverá todo o processo da reforma. 

 

A perspetiva estratégica do Governo assenta na introdução de novas práticas de gestão 

elegendo a “gestão por objectivos” como primordial da mudança, ligando-se assim a 

Administração a objetivos e resultados. Em paralelo, busca a possibilidade de se desenharem 

modelos organizativos mais ágeis e flexíveis, maior delegação e descentralização de 

responsabilidades e melhor cooperação entre os serviços (RCM, 2004). 

 

Neste quadro de orientações definidas pelo Programa de Reestruturação da 

Administração Central do Estado. Lê-se:  

O PRACE integra-se no movimento internacional de modernização 

nomeadamente ao procurar: uma governação mais aberta; focalizar-se na criação 

de instrumentos de medida da realização das políticas públicas; reestrutura os 

organismos de controlo e os mecanismos de prestação de contas; flexibilizar as 

estruturas e processos de gestão; ao fomentar o fortalecimento do uso de 

mecanismo de tipo mercado; ao discriminar positivamente os melhores 

funcionários. 
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 O Governo, com este programa, cria do ponto de vista estrutural, condições para os 

organismos públicos competirem, controlando a sua atividade através dos resultados. Por 

isso, fomenta a criação de indicadores de gestão e fomenta a introdução de novos processos 

de controlo e avaliação dos serviços públicos com a identificação de indicadores-chave de 

desempenho. Atendendo a que, leia-se: “não estando os organismos públicos sujeitos à lei da 

falência, a avaliação passa a desempenhar um papel decisivo nos processos de gestão, 

exigindo a construção de indicadores de medida para a eficiência, eficácia, economia, ética e 

qualidade.” 

 

A reorganização da administração pública passou por diferentes fases segundo 

Mozzicafredo, et. al (2011): 

As diferentes fases de reforma da administração pública, em vários países da 

OCDE, tiveram um início mais programado e orientado a partir da década de 

1970, inclusive em Portugal, e ainda hoje estão longe de se limitarem apenas a 

uma perspectiva teórica ou a uma uniformização dos programas de reforma. É de 

assinalar porém, que a perspectiva mais difundida de reforma da administração 

pública baseou-se, inicialmente, nos trabalhos desenvolvidos pela abordagem 

conhecida como new public management (…) (p.8). 

 

Seguindo o PRACE, para chegar à “Melhoria da Qualidade dos Serviços Prestados 

encontramos “intenções de melhoria”. Aqui lê-se:  

Dada a complexidade inerente à presente área de actuação operacional e segundo 

uma lógica de concentração de esforços nos aspectos essenciais para cada 

Ministério, deve-se privilegiar a identificação de oportunidades de 

melhoria/redesenho para um conjunto de processos de elevada criticidade para o 

utente. 

 

 

4.1 Enquadramento e Operacionalização da Reforma 

São múltiplos os objetivos da Reforma, nomeadamente o estabelecido no Programa de 

Reestruturação da Administração Central do Estado (PRACE) através da Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 53/2004 onde se pode ler: 
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Aumentar a qualidade e a eficácia dos serviços públicos, tornando-os mais 

céleres, ágeis, simples, adequados, disponíveis e acessíveis. 

Aumentar os níveis de eficiência da Administração Pública, otimizando o 

consumo dos recursos financeiros, humanos, tecnológicos e infraestruturais, 

associados à prestação dos serviços, sem prejuízo dos níveis de qualidade e 

eficácia pretendidos. 

“Organização da Administração” - materializa-se, aqui, o desiderato de 

desenvolvimento de um novo modelo organizacional que, ao capitalizar em boas 

práticas de desenho organizativo, promova o alinhamento e responsabilização 

pela prossecução da missão individual de cada unidade, a redução de níveis 

hierárquicos, a desburocratizarão de circuitos de decisão e a melhoria dos 

processos e da colaboração entre serviços. É, no fundo, a busca de uma 

Administração Pública mais ágil e mais leve. 

 

Apesar de complexo, o processo de reforma da administração pública tem por base a 

ideia de melhor serviço público tendo em conta as novas oportunidades proporcionadas 

pelos sistemas de informação (SI) e tecnologias de informação e comunicação (TIC). A 

combinação dos processos democráticos e políticas públicas com estes sistemas resultam em 

procedimentos eficazes para melhorar e inovar os serviços públicos que caracterizamos por 

e-govermenent. Porém, as boas práticas da nova gestão pública não resolvem todos os 

problemas na medida em que subsistem muitos obstáculos a superar antes de se conseguir 

uma perfilhação generalizada da administração pública eletrónica, ainda que a experiência 

portuguesa seja considerada como um êxito (RCM, 2004). 

 

Mozzicafredo, et. al (2011) postula que: 

O processo de reforma da administração pública, e particularmente de 

convergência de medidas, desenvolve-se com base num conjunto de orientações 

e políticas públicas concretas no campo da administração e de medidas e 

programas a curto prazo. Todavia, as alterações inscrevem-se no contexto mais 

amplo de modernização das sociedades, nomeadamente das instituições, do 

Estado, do mercado e das empresas. (p. 9). 
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Salientam ainda estes autores que, por outro lado, o desenvolvimento da cidadania e 

de novas exigências na relação com as instituições, os constrangimentos financeiros que 

envolvem a administração pública, são elementos que influenciam e pressionam para a 

abertura desta ao cidadão e às instituições políticas e públicas.  

É neste contexto de fatores operacionais de elementos de mudança contextual que se 

pode encontrar alguma especificidade nas diferentes sociedades, devido à trajetória 

particular, equacionando o tempo e o espeço, às possibilidades políticas e sociais e às formas 

de implementação das reformas (Mozzicafredo, et. al., 2011). 

Um dos apetos importantes na reorganização do Estado (com efeitos na administração 

pública) caracteriza-se, principalmente, por uma alteração da orientação de intervenção 

direta na economia e na sociedade até então predominante.  

Os principais apetos que caracterizam este momento de alteração da arquitetura 

institucional do Estado, segundo Mozzicafredo, et. al. (2011) vai no sentido da 

reorganização, e que considera serem, entre outros, o processo de privatização de parte do 

chamado setor empresarial do Estado, a introdução da subcontratação e parcerias público-

privadas, a expansão de entidades paralelas ou relativamente independentes do poder do 

Estado, tais como os institutos públicos e as autoridades administrativas independentes de 

regulação, e, ainda, alguma liberalização do mercado, no sentido de flexibilidade e 

desregulamentação. 

 

 

4.2 Princípios de Reestruturação 

Ainda na Resolução de Conselho de Ministro de 2004, são evidenciadas linhas 

estratégicas a prosseguir, das quais, importa para o nosso estudo destacar:  

Desenvolver Serviços Partilhados, (…) de forma a reduzir estruturas e processos 

redundantes que constituem fonte de desperdício de recursos; 

Flexibilizar, desburocratizar e aumentar a comunicação horizontal e vertical 

através da redução das cadeias de comando, criação de estruturas horizontais e 

matriciais de projeto e forte recurso a tecnologias de informação e comunicação; 

Melhorar as Qualificações de Processos, Trabalho e, consequentemente, dos 

Funcionários. 
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Subjacente ao PRACE está a máxima de se «fazer melhor, com menos». Está ainda a 

ideia de uma Administração como o braço visível de um Estado cada vez menos prestador 

direto de serviços e, cada vez mais, regulador e fiscalizador, obrigando ao reforço das 

funções de planeamento, controlo, avaliação e responsabilização ética e por resultados. 

É igualmente parte integrante daquele documento, o facto de ser importante 

equacionar uma formação perspetivada nas necessidades concretas de cada Unidade 

Orgânica, no sentido de uma Administração Pública mais profissionalizada e eficiente onde 

é desejável uma administração capaz, responsável, transparente, ágil e eficiente. 

 

No âmbito do Plano de Redução e Melhoria da Administração Central do Estado – 

PREMAC. Aqui lê-se: 

A reforma da Administração Pública não se consubstancia numa alteração 

radical num único momento do tempo, mas num processo contínuo e 

progressivo, que permita à Administração, no seu conjunto, a adopção de 

estruturas orgânicas, processos e práticas que maximizem a captação de 

benefícios resultantes da evolução tecnológica e organizativa, com o objectivo 

de cumprir a sua missão: Criar valor para a sociedade utilizando os recursos 

públicos da forma mais eficiente possível. 

 

 

4.3 Os Serviços Partilhados na Administração Pública 

Atrevemo-nos a dizer que a política de serviços partilhados se começa a disseminar 

pela Administração Pública nas suas diferentes áreas de atividades, quer seja na saúde, nas 

finanças, seja no ensino superior universitário.  

Segundo Poirier (2008) os serviços partilhados permitem através de técnicas melhorar 

os negócios de uma organização. Evidencia a existência de relatórios recentes da norte-

americana Fortune onde indicam que mais de 30 por cento de 500 empresas implementaram 

centros de serviços partilhados em que apresentaram uma poupança até 40 por cento dos 

custos anteriores e ratings mais elevados de satisfação do cliente. Estes resultados sugerem 

as possibilidades que podem ser obtidas contudo, deixa de dois terços ou mais das empresas 

remanescentes ainda indecisas e, provavelmente, perguntando: É este um incómodo 

temporário ou um importante processo de melhoria de negócios?  
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Uma das tarefas que a Administração Pública enfrenta é a de perceber se os 

organismos do Estado possuem capacidades que lhes permitam acompanhar a mudança e, ao 

mesmo tempo assumir e desenvolver novas competências por recurso à implementação de 

novas técnicas e modelos de gestão privada (Rolo, 2007). 

Atualmente já existem alguns organismos públicos que têm implementado este modelo 

de gestão partilhada e que passamos a apresentar. 

 

O Ministério da Saúde, através da publicação em Diário da República (Decreto-Lei n.º 

19/2010, de 22 de março) criou uma empresa de serviços partilhados (SPMS) que resultou 

de uma experiência inicial realizada pelo Serviço de Utilização Comum dos Hospitais 

(SUCH), denominada "Somos Compras", criada em abril de 2007, onde: 

A SPMS – Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE, é uma entidade de 

direito público de natureza empresarial, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial, que tem por missão, em modelos empresariais, a 

prestação de serviços partilhados de compras e logística, serviços financeiros e 

recursos humanos a todos os estabelecimentos e serviços do SNS, 

independentemente da sua natureza jurídica.  

 

Ao nível do Ministério das Finanças existe a empresa pública empresarial de serviços 

partilhados (GeRAP) que presta serviços a toda a Administração Pública Central e a alguns 

organismos da Administração Autónoma e principalmente no âmbito da gestão de recursos 

financeiros.  

A GeRAP foi criada pelo Decreto-Lei n.º 25/2007, de 7 de fevereiro, que de acordo 

com este diploma legal tem como missão a prestação de serviços partilhados à 

Administração Pública nas áreas dos Recursos Humanos, Financeiros e Tecnológicos, bem 

como a gestão do pessoal em situação de mobilidade especial, assumindo a missão, 

atribuições e competências da entidade gestora da mobilidade. 

Ao nível do ensino superior universitário encontramos a Universidade de Coimbra que 

aplicou a gestão partilhada e sobre a qual apresentamos e comparamos com os Serviços 

Partilhados do nosso estudo: 

Da pesquisa desenvolvida foi possível perceber que a Universidade de Coimbra (sigla: 

UC) é aquela que mais se aproxima do nosso objeto de estudo, pelo que, neste plano, iremos 

dar um maior enfoque. Da informação disponibilizada no Portal da UC, podemos destacar: 
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A UC tem como missão prestar serviços de apoio e suporte à governação da 

Universidade e à comunidade universitária, que garantam elevados níveis de 

desempenho e facilitem a concretização da Visão da UC, conciliando tradição, 

contemporaneidade e inovação. 

 

Na sua dimensão conta com grupos de Pessoal Não Docente – 1040, Pessoal Docente 

– 1.462 e Investigadores – 44 e possui 20.271 Alunos. 

A Universidade de Coimbra dispõe de um Centro de Serviços Comuns onde presta 

serviços nas seguintes áreas funcionais: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Serviço 

de Gestão Financeira; Serviço de Gestão de Aprovisionamento, Logística e Património; 

Serviço de Gestão Académica; Serviço de Gestão de Edificado, Segurança, Ambiente e 

Segurança e saúde no Trabalho e serviço de Gestão de Sistemas e Infra-Estruturas de 

Informação e Comunicação. 

 

Por Despacho Normativo 43/2008, de 1 de Setembro de 2008, atribui ao Centro de 

Serviços Comuns as missões que a seguir se identificam, salientando apenas os serviços 

correspondentes aos desenvolvidos no nosso estudo: 

Prestar serviços de suporte às Unidades da UC desenvolvendo actividades 

comuns que garantam a eficiência, eficácia e orientação para os resultados. 

Missão SGF [Serviço de Gestão Financeira]: Prestar serviços de suporte e 

concretização da política de gestão financeira, que garantam com valor a 

aplicação dos recursos, e a sustentabilidade das actividades da UC. 

Missão SGALP [Serviço de Gestão do Aprovisionamento, Logística e 

Património] 

Prestar serviços nos domínios do aprovisionamento, logística e património, de 

forma rigorosa e célere, assegurando a optimização dos recursos disponíveis, 

tendo em vista a satisfação das necessidades que decorrem do desenvolvimento 

das actividades da UC, bem como apoiar o cumprimento das políticas da 

Instituição. 

Missão SGESASST [Serviço de Gestão do Edificado, Segurança, Ambiente, 

Segurança e Saúde no Trabalho] 
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Prestar serviços de gestão do edificado, de modo a garantir de forma sustentável 

condições de funcionalidade, de segurança, de conforto e qualidade ambiental à 

comunidade universitária, na aplicação da política da UC. 

Missão SGSIIC [Serviço de Gestão de Sistemas e Infra-estruturas de Informação 

e Comunicação] 

Garantir a operacionalidade das infra-estruturas e serviços de informática e 

comunicação da Universidade de Coimbra, com elevados níveis de desempenho, 

tendo em vista o suporte das actividades de investigação, ensino e prestação de 

serviços à comunidade, bem como desenvolver e apoiar a implementação de 

projectos estratégicos na área das TIC. 

 

Quer a estrutura, quer as caraterísticas são aproximadas aos Serviços Partilhados da 

Universidade de Lisboa (sigla: SPUL), sendo os objetivos percebidos numa mesma lógica de 

ação:  

UC - “(…) actividades comuns que garantam a eficiência, eficácia e orientação para 

os resultados.) e;  

SPUL – “(…) uma maior racionalização de recursos, (…), sendo daí esperada uma 

potenciação de benefícios (…)”. 

 

 

4.4 Considerações prévias ao objeto de estudo 

O diploma legal que publica os Estatutos do Centro de Recursos Comuns e Serviços 

Partilhados da Universidade de Lisboa (Anúncio n.º 18420/2011, de 12 de dezembro, em 

Anexo IV), pode ler-se: 

Perante os desafios emergentes dos processos de mudança condicionados pelo 

Processo de Bolonha, pela importância de aumentar o número de alunos nos 

vários ciclos e atrair novos públicos criando vantagens competitivas, pelos 

horizontes criados pelo novo Regime Jurídico das Instituições do Ensino 

Superior que conduziram a uma revisão estatutária, pela exigência de uma 

investigação de excelência, pela necessidade de valorizar estratégias de 

internacionalização, pela importância de aumentar a sua capacidade de 

participação em projetos académicos e científicos de grande envergadura e 
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visibilidade, e pelas novas políticas de financiamento que se têm vindo a 

configurar, a Universidade de Lisboa necessitou de se organizar para a 

promoção e consolidação de uma gestão mais eficaz e eficiente. 

Neste propósito e em função do diagnóstico efetuado, que apontava a 

necessidade de realização de mudanças que conduzam a uma gestão integrada e 

ao desenvolvimento de serviços comuns baseados numa partilha de recursos 

materiais, logísticos e humanos, existentes ou a adquirir, e a efetuar uma maior 

racionalização de custos, concretizar processos de trabalho internos refletidos, 

organizados, articulados e programados, mais coordenados e melhor 

monitorizados, foi criada a unidade do Cento de Recursos Comuns e de Serviços 

Partilhados da Universidade de Lisboa (CRCSPUL), abreviadamente designada 

por SPUL - Serviços Partilhados da Universidade de Lisboa. 
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5. Serviços Partilhados em análise: o caso SPUL 

5.1 Caraterização da Universidade 

Breve Nota Histórica
6
 

Trata-se de uma Universidade Portuguesa que tem origens muito antigas e que se 

filiam no pedido dirigido ao Papa Nicolau IV, datado de 1288, da criação de um estudo 

geral, em Lisboa. A sede da Universidade variou até 1537 e neste intervalo de tempo esteve 

em Lisboa ou em Coimbra, até que, em 1537, foi transferida definitivamente para esta 

última cidade, onde permaneceu como instituição única no país. Foi só no séc. XIX que, na 

capital, foram reaparecendo os estudos superiores: a Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa 

(1836), a Escola de Farmácia (1836), a Escola Politécnica (1837) e o Curso Superior de 

Letras (1859). 

Foram estas 4 escolas que a Constituição Universitária de 19 de Abril de 1911 mandou 

reunir na Universidade de Lisboa (criada por decreto de 22 de Março de 1911), alterando as 

suas denominações para aquelas que todos nós lhes conhecemos na actualidade. 

Posteriormente, houve alterações nestas faculdades e anexações de mais instituições de 

investigação e ensino. É o caso do Instituto Bacteriológico de Câmara Pestana, do Instituto 

Geofísico do Infante D. Luiz, do Instituto de Orientação Profissional, do Museu Nacional de 

História Natural (englobando o Museu de Bocage, Museu e Jardim Botânico e Museu 

Mineralógico e Geológico) e do Museu de Ciência.  

Em 1288 – Surge como Fundação do Estudo Geral, por D. Dinis. Petição dirigida ao 

Papa, por alguns eclesiásticos, requerendo autorização para pagarem, das rendas dos 

mosteiros e igrejas, os honorários dos doutores e mestres do Estudo Geral de Lisboa. 

Em 1290 - Fundação da Universidade Portuguesa, por diploma de D. Dinis, de 1 de 

Março. Autorização pelo Papa Nicolau IV. 

1308 - Transferência para Coimbra. 

1338 - Transferência para Lisboa. 

1354 - Transferência para Coimbra. 

                                                           

 

6
 Nota histórica obtida na Biblioteca da Universidade de Lisboa. 
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Em 1377 - Transferência para Lisboa, por ordem de D. Fernando, a 3 de Junho. 

Bula do Papa Gregório IX que confere à Entidade a prerrogativa de conceder graus de 

Bacharel, Licenciado e Doutor. 

1384 - Determinação de D. João I para que aquela Entidade fique «perpetuamente na 

cidade de Lisboa». Mantendo-se, sem interrupção, em Lisboa durante 160 anos, no período 

dos Descobrimentos, para os quais contribuíram diversos dos seus alunos e professores, 

entre outros, Gil Eanes, Pedro Nunes e Garcia da Horta. 

1537 - Regresso a Coimbra, onde fica, como instituição universitária, única no país, 

até 1911. 

Em 1911 - Instituição da Universidade de Lisboa (à semelhança das de Coimbra e 

Porto), com a reforma republicana, com a integração das quatro escolas criadas desde 1825, 

assim designadas: Faculdade de Letras, Faculdade de Medicina, Faculdade de Ciências e 

Escola de Farmácia. Extinção da Academia de Belas-Artes e reorganização das Escolas de 

Belas-Artes. 

Gradualmente foram criadas e anexadas outras escolas, sendo atualmente uma das 

maiores e mais antigas Instituições de ensino e investigação do País e em 2009, no âmbito 

dos novos Estatutos da Entidade, foram publicados os novos Estatutos de todas as unidades 

orgânicas de ensino e de investigação, e a criação da unidade orgânica Centro de Recursos 

Comuns e Serviços Partilhados, embora esta unidade tenha iniciado a sua atividade apenas 

em Abril de 2010. 

Atualmente a Universidade comporta vinte unidades orgânicas de ensino e de 

investigação, nomeadamente nas áreas das Ciências, do Direito, da Medicina, das Letras, da 

Psicologia, da Geografia, das Ciências Sociais e da Educação. 

 

Dos seus Estatutos (em Anexo III), pode ler-se quanto à sua missão e visão: 

Tem como Missão: É uma escola pública, plural, que proporciona uma formação 

sólida inspirada por uma investigação competitiva e um compromisso de serviço 

à comunidade. A Instituição investe no património cultural, artístico, científico e 

tecnológico da academia, afirmando talentos e valorizando a sua integração na 

sociedade. 
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Como Visão: Uma Universidade que aposta no reforço da investigação científica 

como principal rumo estratégico, numa cultura que valoriza o conhecimento e a 

partilha. 

Uma escola com um programa académico aliciante que forma, acompanha e 

integra cidadãos na sociedade e no mercado de trabalho; Uma instituição numa 

rede universitária diversificada, que assume a vontade de renovar a oferta 

académica e adota uma estratégia ativa de transferência de conhecimento; Uma 

Universidade internacionalizada através das relações privilegiadas que 

estabelece entre grupos de investigação e que investe na atração de estudantes 

estrangeiros, em particular ao nível da pós-graduação; Um espaço de 

desenvolvimento académico, cultural, artístico e desportivo, que promove a 

formação contínua e o bem-estar dos estudantes, docentes, investigadores e 

funcionários; Uma plataforma para a multidisciplinaridade, geradora de 

inovação e promotora de iniciativas ambiciosas em domínios de fronteira; Uma 

Universidade governada de forma coesa, plural e participativa, assumindo a 

responsabilidade de uma avaliação consequente e formativa; Uma instituição 

com uma gestão eficiente e flexível dos recursos, que facilita e impulsiona as 

atividades académicas; Uma referência na cidade de Lisboa que projeta 

internacionalmente uma imagem de reconhecido valor. 

 

É composta pelos seguintes Órgãos, conforme se pode ler: 

Administração; 

Conselho de Gestão "é o órgão de gestão administrativa, patrimonial e financeira 

da Universidade, bem como de gestão dos recursos humanos, sendo-lhe 

aplicável a legislação em vigor para os organismos públicos dotados de 

autonomia administrativa"; 

Conselho Geral "é o órgão de definição do desenvolvimento estratégico e de 

supervisão da Universidade"; 

Conselho Universitário "é o órgão de consulta permanente do reitor e de 

coordenação estratégica da Universidade"; 
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Provedor do Estudante “é um órgão independente que tem como função a defesa 

e a promoção dos direitos e interesses legítimos dos estudantes no âmbito da 

Universidade de Lisboa”; 

Reitor "é o órgão superior de governo e de representação externa da 

Universidade";   

Senado "é o órgão de consulta académica da Universidade" e tem a seguinte 

constituição: Reitor; Presidentes dos conselhos de coordenação das áreas 

estratégicas; Diretores, presidentes dos conselhos científicos e presidentes dos 

conselhos pedagógicos das unidades orgânicas; Diretores de outras unidades 

previstas nos Estatutos; Presidentes da assembleia geral e da direção da 

Associação Académica da Universidade de Lisboa e das associações dos 

estudantes das unidades orgânicas. Administrador da Universidade e secretários 

ou dirigentes equiparados das unidades orgânicas. 

 

Tem ao seu serviço grupos profissionais das carreiras de pessoal docente (PD), pessoal 

não docente (PND) e pessoal de investigação, com diferentes tipos de relação jurídica de 

emprego público na forma de Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo 

Indeterminado, a Termo Resolutivo Certo e Incerto.
7
 

 Através da informação obtida pelos Serviços Académicos e Financeiros da 

Universidade de Lisboa, foi obter a seguinte informação da UL em números: 

UL em números: 23.756 Alunos;  

Pessoal Docente – 1.331;  

Pessoal Não Docente – 906; 

Investigadores – 199. 

282 Cursos: 51 Licenciaturas das quais 7 Mestrados integrados, 151 Mestrados e 60 

Doutoramentos. 

Em 2011 apresentou um orçamento inicial no valor de 145.555.158,00 euros, 

distribuído por orçamento de estado (103.649.934,00 euros) e receitas próprias 

(41.905.224,00 euros). 

                                                           

 

7
 Informação obtida junto dos Serviços de Recursos Humanos. 
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5.2 Caraterização do Centro de Recursos Comuns e Serviços Partilhados (SPUL) 

Para a caraterização deste organismo foram recolhidas, analisadas e tratadas as 

informações que espelham a estrutura criada do Centro de Recursos Comuns e Serviços 

Partilhados da Universidade de Lisboa (sigla: CRCSPUL), nomeadamente com a publicação 

dos seus Estatutos Dezembro de 2009 (Anexo IV) e que passamos a identificar: 

Como Missão: promover e concretizar o desenvolvimento de projetos que, com 

base numa partilha de recursos materiais, logísticos e humanos existentes ou a 

adquirir, cooperação e interação institucionais, permitam levar a cabo, com uma 

maior racionalização de recursos, a realização de atividades académicas e 

científicas de grande qualidade, sendo daí esperada uma potenciação de 

benefícios para todos os agentes da Comunidade do ensino superior 

universitário. 

Como Visão: Através da gestão racionalizada dos recursos da Universidade, visa 

consolidar internamente a coesão institucional e projetar, no país e no 

estrangeiro, uma imagem da Entidade como instituição moderna, coesa, 

dinâmica e inovadora capaz de ombrear e competir com as suas congéneres de 

renome internacional, tornando-se uma instituição referência no ensino superior 

europeu.  

 

Este Centro, foi criado em Abril de 2010 com as seguintes atribuições:  

O CRCSP, abreviadamente designado como unidade de Serviços Partilhados 

(sigla: SP), é uma unidade do ensino superior universitário específico, dotada de 

personalidade jurídica e de autonomia administrativa e financeira e tem como 

objetivo: Prestar serviços de suporte às unidades orgânicas e outras unidades, 

bem como a outras instituições de ensino público ou privado que a ele queiram 

aderir através de um modelo organizacional, integrado e coerente, dotado de 

flexibilidade de atuação, agilidade e capacidade de ajustamento, numa perspetiva 

de desenvolvimento centralizado de atividades comuns. 

Esta unidade de Serviços Partilhados exerce as suas funções no domínio da 

prestação de serviços de natureza institucional às diversas unidades orgânicas da 

Entidade objeto do estudo, ou a outras instituições, utilizando métodos comuns e 

partilhando recursos, numa lógica de gestão de processos, de eficiência e 

orientação para os resultados. 
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Posteriormente e devido à reorganização em 2011 da Universidade de Lisboa 

(conforme novos Estatutos em Anexo III), foi necessário proceder à revisão dos Estatutos do 

SPUL, tendo sido publicada a 12 de Dezembro de 2011 (em Anexo IV). Esta revisão veio 

alterar algumas disposições gerais e estruturais do CRCSP, nomeadamente quanto à 

organização e funcionamento dos serviços em 9 de Janeiro de 2012.  

 

Em termos de disposições gerais, nomeadamente no âmbito de atuação:  

Prestar serviços transversais às diversas unidades orgânicas, nomeadamente 

serviços na área financeira, tecnologias de informação, manutenção, gestão do 

edificado, sustentabilidade energética e ambiental, contratação, formação e apoio 

à avaliação de desempenho do pessoal não docente e gestão global das compras. 

Tem por objetivos potenciar a transmissão do conhecimento entre as diversas 

unidades orgânicas da Universidade, permitindo a identificação e disseminação 

de boas práticas no sentido de uma maior qualidade de serviço; normalizar 

regras e procedimentos de gestão comuns, com análise de melhoria contínua 

específica; aproveitar a dimensão desta comunidade da UL para potenciar a 

obtenção de economias de escala, com eliminação de redundâncias e ganhos de 

eficiência e qualidade; integrar serviços comuns, com processos únicos e elevada 

normalização; possibilitar a integração de pessoal qualificado e evidenciar as 

mais-valias desta comunidade, incorporando ativamente as boas práticas das 

diversas unidades nos processos. 

 

A estrutura geral dos Serviços Partilhados, é definida por regulamento interno do qual 

retiramos alguns excertos (Anexo IV):  

Os Serviços Partilhados dependem diretamente do Reitor em articulação com o 

Conselho Universitário e têm como órgãos: o Conselho de Gerência e o 

Conselho Consultivo e são dirigidos por um Diretor executivo, nomeado pelo 

Reitor, podendo este ser coadjuvado por um máximo de dois Diretores 

Executivos Adjuntos. 

Ao Diretor executivo compete representar a unidade perante a Entidade e 

perante o exterior; Promover a necessária articulação entre os diversos serviços 

desta unidade; Propor a nomeação dos Diretores Executivos Adjuntos; Nomear e 
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exonerar os dirigentes dos serviços partilhados e, exercer as demais funções que 

lhe sejam delegadas pelo Reitor e pelo Conselho de Gerência. 

A unidade de Serviços Partilhados é dotada de personalidade jurídica e de 

autonomia administrativa e financeira e dispõe como receitas as importâncias 

cobradas por serviços prestados a entidades públicas ou privadas; as verbas que 

lhe estejam consignadas no orçamento da Entidade; os rendimentos de bens que 

fruir a qualquer título; os subsídios, subvenções, comparticipações, doações, 

heranças e legados de quaisquer entidades; e outras receitas que por lei, contrato 

ou título que sejam atribuídas. 

 

A gestão patrimonial e financeira dos serviços partilhados, é controlada pelo fiscal 

único da Universidade, nos termos da lei e dos Estatutos em (Anexo III). 

Iniciou em abril de 2010, com 44 colaboradores, em 2011 acresceu até 70 

colaboradores e pretende até final de 2012 reunir 100 colaboradores, com o respetivo 

acompanhamento em termos da dotação orçamental atribuída ao Centro de Recursos 

Comuns e Serviços Partilhados.
8
 

O orçamento atribuído aos Serviços Partilhados foi de 2.222.222,00 euros.  

                                                           

 

8
 Informação obtida junto dos Serviços de Recursos Humanos. 
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Figura 3 - Organograma do SPUL 

 

5.3 O processo de criação  

Neste ponto foram tidos em consideração todos os aspetos relevantes na análise 

documental e no teor das entrevistas realizadas aos diversos intervenientes na 

implementação dos serviços partilhados. 

Dos Estatutos da UL pode ler-se: 

A Universidade de Lisboa face aos desafios emergentes dos processos de 

mudança condicionados pelo Processo de Bolonha, pela importância de 

aumentar o número de alunos nos vários ciclos e atrair novos públicos criando 

vantagens competitivas, pelos horizontes criados pelo novo Regime Jurídico das 

Instituições do Ensino Superior conducentes a uma revisão estatutária da 

Entidade objeto do nosso estudo, pela exigência de uma investigação de 

excelência, pela necessidade de valorizar estratégias de internacionalização, pela 

relevância de apoiar estratégias de empreendedorismo, pela importância de 

aumentar a sua capacidade de participação em projetos académicos e científicos 

de grande envergadura e visibilidade, e pelas novas políticas de financiamento 

que se têm vindo a configurar, nomeadamente o Plano Oficial de Contabilidade 
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da Educação (POC Edu) e pela revisão do Regime Jurídico das Instituições de 

Ensino Superior necessitam de organizar-se para a promoção e consolidação de 

uma gestão mais eficaz e eficiente. 

 

Devido às experiências observadas pela administradora a outras entidades de dimensão 

mundial (benchmarking). Com as novas alterações introduzidas ao Regime jurídico das 

instituições de ensino superior (RJIES), Lei n.º 62/2007, de 10 de Setembro (em Anexo II), 

que atribui total liberdade de organização a estas instituições de ensino, a Universidade de 

Lisboa viu-se na necessidade de repensar a sua estratégia, racionalizar recursos, alterar o 

modelo de circulação de materiais e com isso um novo modelo de reorganização dos 

serviços – coesão organizativa. Foi quando a ideia de Serviços Partilhados surge como um 

projeto ambicioso, muito embora não seja novo, é diferente. 

É no pressuposto de não haver capacidade de resposta a estas alterações legais, que se 

desenvolve o esboço em 2005 para um serviço partilhado e Janeiro de 2007 é apresentado o 

primeiro projeto de consolidação para a criação de um centro de recursos partilhados (CRP) 

que visa “Promover e concretizar o desenvolvimento de projetos de uma gestão 

racionalizada de recursos de todas as Unidades Orgânicas da UL que consolide a sua coesão, 

permitindo atividades académicas e científicas de grande qualidade, com base numa real 

partilha, cooperação e interação institucionais, a nível interno e visando uma imagem da 

Universidade dinâmica e inovadora, a nível externo, nos pais e no estrangeiro.”  

Surge aqui a explicitação do conceito de CRP e do seu funcionamento: “Um CRP deve 

ser interpretado não como uma centralização de serviços mas como um processo de 

prestação de serviços a “clientes” internos (as várias unidades orgânicas da Entidade), 

debitando aos “clientes” internos os serviços prestados e contratualizando as condições 

relativas aos custos e à performance dos serviços. Isto é, um CRP é um serviço executor de 

decisões tomadas pelos “clientes”, os quais mantém a gestão estratégica e operacional no 

seu âmbito.” 

Ora, perante tal exposto, espera-se ainda que o CRP possibilite o crescimento da 

eficácia (economias de escalas, maior aproveitamento tecnológico, 

padronização/coordenação, oportunidades para novos processos, maiores possibilidades de 

controlo) e da eficiência, propiciando no futuro uma redução de custos e permitindo à 

Entidade uma melhor afetação dos seus recursos financeiros. 
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É referido neste relatório que um CRP é diferente do outsourcing, em razão de existir 

uma entidade autónoma de gestão, embora não havendo uma organização externa à “nossa” 

Universidade responsável pela execução das tarefas. Estas são executadas pelos 

trabalhadores, sendo que este trabalho está integrado no processo das outras unidades da 

Entidade. Podemos aqui recordar o conceito de Insourcing abordado no ponto 2.3 como uma 

lógica de serviços partilhados. 

É dito ainda que “Tradicionalmente, há dois tipos de tarefas desenvolvidas nas 

organizações que são consideradas como mais adaptáveis à implementação bem sucedida de 

uma estratégia de partilha de recursos:  

- Tarefas repetitivas e facilmente padronizáveis que permitem uma fácil integração e a 

obtenção de economias de escala; 

- Tarefas altamente especializadas que exigem profissionais motivados e com elevada 

competência técnica.” 

Assim, os serviços e processos comuns às várias unidades de ensino e de investigação 

da Instituição de ensino superior universitário passíveis de serem geridos de forma integrada 

para a obtenção de ganhos organizativos e de custos são evidentemente em número elevado. 

Podem indicar-se, nomeadamente:  

As compras de bens e serviços;  

Os sistemas de recolha e de processamento de informação;  

Os sistemas de comunicação e imagem; 

A gestão de frotas, a gestão de seguros, a gestão e construção, manutenção de imóveis, 

entre outras. 

Podendo para tal a Universidade de Lisboa considerar juntar os seus melhores recursos 

nas áreas referidas numa nova organização, que constituiria um centro de excelência 

partilhado por todas as unidades orgânicas da Organização de acordo com a necessidade que 

cada uma sentisse. 

“O objetivo deste Centro seria o de prestar aos seus clientes, serviços de alta qualidade 

naquelas áreas e deveria ser gerida da forma mais eficiente, rentabilizando os recursos nela 

aplicados e simultaneamente correspondendo com o máximo de satisfação aos seus 

clientes.” 

Propõe ainda que a implementação comece pelo estudo de viabilidade, cujos principais 

objetivos sejam com base no Modelo de negócios de Serviços Partilhados da Deloitte: 
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1. Definir o modelo a adotar; 

2. Determinar a viabilidade operacional e financeira do projeto; 

3. Referenciar o ponto de partida; 

4. Extrapolar o âmbito e dimensionamento aproximados da nova organização; 

5. Avaliar riscos e fatores críticos de sucesso; 

6. Desenhar um plano de implementação de alto nível. 

Salientando que as áreas deverão incluir-se em diferentes departamentos ou núcleos 

organizadores. 

Neste relatório já existia a preocupação na aculturação ou reafetação de recursos 

humanos, considerando que será determinante para o seu sucesso, pelo que apela ao cuidado 

significativo na promoção da ideia de um CRP e na ampla divulgação interna e explicação 

de cada um dos projetos, visando uma compreensão do trabalho comum efetivo entre as 

várias unidades. 

Apresenta uma possibilidade orgânica, correspondente à estrutura exibida na Figura 3: 

 

 

 

Fonte: Retirado do projeto inicial (2007) 

Para a concretização de um CRP sugere como constituir a equipa, onde localizar o 

Centro, como financiar. 

Finalmente e, ainda relativamente a este último, apresenta as vantagens e desvantagens 

de um centro de custos. 

 

Dirigente máximo 
da Entidade 

Coordenador do 

Núcleo de Compras 

e Logística 

Coordenador do 

Núcleo dos 

Serviços 

Financeiros 

Coordenador do 

Núcleo de Recursos 
Humanos 

Coordenador do 

Núcleo da U-Digital 

Coordenador do 

Núcleo de Imagem 

e Comunicação 

Coordenador do 

Núcleo – Loja do 

Aluno 

 

Director Executivo 

Estrutura de Avaliação 

Conselho Consultivo 

Figura 4 - Estrutura inicial do Centro de Recursos Partilhados. 
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Posteriormente, com base neste Relatório é solicitado um Estudo à empresa Deloitte 

para fazer um levantamento de processos de toda a Universidade de Lisboa (este estudo é 

clarificado no ponto 5.5.1 deste trabalho); 

A 9 de outubro de 2009 dá-se a primeira reunião de acompanhamento do projeto com 

o Desenho do Centro de Recursos Comuns e Serviços Partilhados elaborado pela empresa 

McKinsey&Company; 

A 19 de outubro de 2009 é apresentada uma comunicação sobre as Áreas a 

implementar: 

Áreas a implementar I Ideia associada 

Compras Eficiência e Simplificação 

Área Financeira Eficiência e Simplificação 

Recursos Humanos Eficiência e Simplificação 

 

Áreas a implementar II 

 

Ideia associada 

Tecnologias de Informação Inovação e Proximidade 

Académica Inovação e Proximidade 

Avaliação Inovação 

Áreas a implementar III Ideia associada 

Financiamento e Apoio à investigação 

Rentabilização de Recursos e 

Potencialidades/Ganhos Globais 

Comunicação e Imagem Inovação e Proximidade 

Área Jurídica Proximidade e Eficiência 

Ambiente Inovação 

Quadro 1 - Áreas a implementar no CRCSPUL. 

Fonte: Retirado do projeto inicial (2007) 

É feita uma abordagem ao Nome/Logótipo (ou concurso de ideias); à equipa, pelouros 

e contatos; o que é pretendido; aspetos que possam humanizar e aproximar o CRCSPUL do 

resto da instituição. Foram ainda dadas informações sobre as áreas em que vão intervindo.  

A 23 de outubro de 2009 realiza-se a segunda reunião de acompanhamento do projeto 

com a mesma empresa e ainda sobre o desenho dos Serviços Partilhados; 

Em novembro do mesmo ano é feita a apresentação ao Conselho Geral da Universidade da 

Visão Integrada do Modelo proposto para o CRCSPUL.  

Finalmente e com base no Documento de Arranque do Projeto, ainda durante o mês de 

Novembro, são apresentadas as Fases de implementação, conforme esquema representado 

no Projeto inicial: 
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1.ª Fase 

  

15 Dias 1 Mês 

 

   

Arranque  Pré-Projeto  Projeto  Implementação 

     

2010 2010 

 
Esquema retirado do Projeto inicial (2007). 

 

A 1.ª Fase implica os RH envolvidos, os Espaços e Logística, a Recolha de 

informação, a Definição legal, a Definição estrutural e a Definição de objetivos. 

 A 2.ª Fase pressupõe os RH a envolver e metodologia – Diagnóstico, 

Organização/Estrutura, a Logística a envolver a metodologia, a Definição de procedimentos 

a avançar, a Calendarização (2010-2015), Marketing do projeto e Metodologia(a) de adesão. 

 Na 3.ª Fase é feito o Desenho (Organograma fluxograma), o Plano para 2010, o 

Orçamento 2010, a Calendarização 2010 e o Orçamento e Plano 2010-2015. 

Por fim a 4.ª Fase trata da Definição de procedimentos chave a avançar, a Calendarização 

2010-2015 e a Avaliação de 2010 e Desvios ao Plano. 

Finalmente, em entrevista ao Director Executivo dos Serviços Partilhados, este explica 

que “o conceito que está por detrás da criação do SPUL é a criação de uma entidade 

prestadora de serviços administrativos às faculdades e às restantes unidades orgânicas da 

Universidade de Lisboa (UL), mantendo estas a sua autonomia administrativa e financeira”. 

 

 

5.3.1 Planeamento, modelização e desenho  

Através de entrevista realizada a um dos dirigentes que participou na implementação 

do SPUL, percebemos que inicialmente foi feito um planeamento das atividades a 

desenvolver (Plano de Atividades para 2010), refletido num modelo de projeção para essas 

atividades. 

Foi igualmente desenvolvido um desenho simplificado de procedimentos (Anexo VI) 

quanto ao modelo organizacional a implementar na Universidade de Lisboa, tendo por 

princípio a separação dos diferentes níveis de gestão e a atribuição da responsabilidade de 

cada um deles, que se consubstanciam na criação do Centro de Recursos Comuns e Serviços 

Partilhados (CRCSP): 

 

2.ª Fase  4.ª Fase 3.ª Fase 

2 Meses 
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Gestão Global 

Organização - Administração   

Responsabilidades       

• Estratégia/políticas e standards; 

• Planeamento e controlo; 

• Gestão dos recursos organizacionais; 

• Acompanhamento dos resultados. 

 

Gestão operacional do negócio 

Organização - Unidades Orgânicas  

Responsabilidades  

• Desenvolvimento de processos operacionais; 

• Controlo da atividade e da performance. 

 

Gestão dos processos de suporte 

Organização – CRCSPUL   

Responsabilidades 

• Prestação de serviços transacionais, homogéneos e sensíveis ao volume; 

• Assessoria em serviços especializados; 

• Atividades de coordenação e normalização de processos de suporte. 

 
O desenho organizacional encontra-se alinhado segundo uma lógica de processo: 

 

Como funções de suporte ao negócio - No presente:  

 
Produção Comercial Financeira 

Como Organização orientada para os processos: - No Futuro: 

 
Contas a pagar Contas a receber Faturação 

 

Onde prevalece: 

O Controlo integrado; a Excelência nas funções; a Especialização por processo; a 

Segregação de funções; Maior foco no processo e responsabilização; Uniformização de 

procedimentos; Eliminação de redundâncias; Melhoria de tempos de resposta; Otimização 

de custos; e a contribuição para a promoção da imagem da Instituição. 

Foram tidas ainda em consideração, para além das vertentes de análise, as seguintes 

dimensões conforme ilustra a Figura 5: 
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Otimização 
 

Orientação das equipas por processo  
Especialização por processo 

  Excelência nas funções 

     

Áreas/Processos 

 
 
Gestão financeira 
 

  

 Apoio aos Centros de Investigação 
 Controlo integrado 

 Manutenção dos Espaços e Edifícios 
 

Segregação de funções 

 Recursos Humanos 
 

Maior foco no processo e 

responsabilização 

 Sistemas de informação  Uniformização de procedimentos 

 Imagem  Eliminação de redundâncias 

 Compras e Património 
 

Melhoria de tempos de resposta 

 Higiene e Segurança no Trabalho   

     

Sistemas de Informação 

 
Momento de migração –  
Sistemas atuais 

 Manutenção e normalização de processos 

de suporte 

 
Momento de normalização – Otimização 

dos sistemas de suporte 
 

Figura 5 - Dimensão organizacional. 

Fonte: Adaptação do desenho de procedimentos. 

Em termos de enquadramento da unidade de Serviços Partilhados, desenhamos como 

Modelo de Gestão a Figura 6: 

 

 
 

 

 

Operações baseadas em SLA 

(service level agreements) 
 

 

 

 
 

Prestação de serviços 

transacionais, homogéneos e 

sensíveis ao volume   

 
 

Baseado numa lógica prestador-

cliente   

 
 

Orçamento 

próprio/responsibilização   

 

 

Operações com excelência 

funcional - medição do 

desempenho e qualidade  

Lógica de eficácia 

(consolidação, seguida de 

otimização das operações) 

 
 

Serviços especializados 

   

Figura 6 - Modelo de Gestão. 

Fonte: Adaptação do desenho de procedimentos. 

Foram desenhadas matrizes globais de processos, nomeadamente de processos 

financeiros, processos de sistemas de informação e comunicação, processos de higiene e 
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segurança no trabalho, processos de manutenção de espaços e edifícios. Relativamente aos 

restantes processos apenas foi possível obter linhas orientadoras. 

O desenho de procedimento pretendeu colocar em evidência as responsabilidades da 

unidade de Serviços Partilhados e das Unidades Orgânicas, através da evidenciação dos 

grandes blocos de atividades em cada processo. 

- Os processos não serão duplicados no CRCSP e Unidades Orgânicas. 

- A introdução de dados nos Sistemas de Informação aplicacionais ocorre apenas uma vez. 

- Os atos de gestão / decisão permanecem nas Unidades Orgânicas - cliente”. 

- No âmbito dos serviços de gestão documental prestados pela unidade de Serviços 

Partilhados, será potenciada a existência de um único ponto de entrada de documentação. 

- A manutenção de dados mestre será, na medida do possível, garantida por esta unidade de 

serviços partilhados assegurando maior coerência e integridade da informação. 

- Os SP e as Unidades Orgânicas deverão prestar mutuamente os esclarecimentos e 

disponibilizar a informação e documentação solicitada. 

- A descrição detalhada de processos e responsabilidades será aprovada bilateralmente e 

incorporada nos Service Level Agreements (SLA) – Acordos de Níveis de Serviço. 

 

  

5.3.2 Acordos de Nível de Serviço 

O Acordo de Nível de Serviço (SLA – Service Level Agreement) insere-se no contexto 

dos processos de Desenho de Serviço (Service Design), especificamente no processo SLM 

(Service Level Management). O SLM envolve a negociação, o acordo e a apropriada 

documentação de níveis de serviço que atendam as necessidades do negócio, permitindo a 

entrega de serviços de Tecnologias de Informação (TI) com a qualidade esperada. É 

exatamente nesse contexto que o SLA tem fundamental importância, pois é nele que estarão 

definidos, aceites e formalizados os níveis de serviço esperados pelo cliente de TI.
9
 

                                                           

 

9
 Informação obtida em website - http://pt.wikipedia.org 
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É um acordo firmado entre a área de TI e o cliente interno, que descreve o serviço de 

TI, as suas metas de nível de serviço, além dos papéis e responsabilidades das partes 

envolvidas no acordo.
10

 

A unidade de Serviços Partilhados baseia as suas operações em SLA, permitindo com 

isto uma capacidade de resposta melhorada e uma otimização dos sistemas de suporte. 

Foi dito, em entrevista realizada, que este tipo de Acordo é feito por reunião de grupo 

de trabalho de entre representantes das diversas unidades orgânicas com os Serviços 

Partilhados para, mediante as necessidades ser feito o desenho de processos com vista à 

normalização e agilização de procedimentos resultando num Protocolo. 

Serve ainda este Protocolo para acompanhamento do cumprimento das ações, sujeito a 

auditoria e a avaliação da satisfação no sentido de corrigir eventuais desvios. 

 

 

5.3.3 Princípios de atuação 

A Unidade de Serviços Partilhados, norteia a sua atividade por princípios de eficiência 

e eficácia na gestão;  

De manutenção da autonomia decisional, de acordo com a qual os atos de decisão 

permanecem nas diversas unidades orgânicas da Entidade, cabendo aos SP a prestação dos 

serviços; 

Da disseminação de boas práticas, garantindo elevados padrões de qualidade dos 

serviços prestados e o cumprimento sistemático de boas práticas; 

Da Normalização de processos, desenvolvidos, mantendo e melhorando, de forma 

rápida e contínua, padrões de processos que assegurem o cumprimento da legislação 

aplicável, a integração e otimização de recursos;  

Da avaliação dos resultados, em função dos objetivos previamente definidos. 

 

 

 

 

                                                           

 

10
 Informação recolhida de website -http://pt.wikipedia.org 
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5.3.4 Organização do trabalho 

Em matéria de Processo de Transição o Reitor, sob proposta do Conselho de Gerência, 

aprova um plano de integração dos trabalhadores nos seus novos locais e postos de trabalho, 

o qual incluirá a definição de funções, a formação no posto de trabalho, quando necessária, a 

redefinição de objetivos, indicadores de integração, propostas de melhoria, sistema de 

monitorização e outras orientações que se revelem necessárias.  

A transição para os Serviços Partilhados das atribuições e competências dos serviços 

das diversas unidades da Entidade, implica a extinção ou reestruturação desses serviços, 

bem como dos respetivos cargos dirigentes.  

Os trabalhadores das diversas unidades orgânicas, que operem a transição, passam a 

exercer funções no âmbito da unidade de Serviços Partilhados na dependência hierárquica e 

funcional dos respetivos dirigentes, ainda que possam continuar a exercer funções nas 

instalações de uma unidade orgânica ou outra unidade.  

Não podem subsistir nem ser criados nas diversas unidades desta Entidade, serviços ou 

estruturas a que sejam atribuídas competências ou que executem atividades cometidas aos 

Serviços Partilhados. 

A unidade de Serviços Partilhados encontra-se estruturada pelas seguintes 

áreas/processos de negócio: 

 

Figura 7 - Processos de negócio dos Serviços Partilhados. 

Estas áreas são tratadas por processos, com a orientação das equipas na especialização 

por processo, tendendo à excelência de funções, à consolidação e otimização das operações 

numa lógica de eficiência e eficácia para a obtenção de ganhos. 

Serviços Financeiros 

Área de Compras  

Serviços Tecnológicos 

Serviço Campus UL 

Serviços de Recursos Humanos 

Gabinete de Apoio à Investigação 
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5.3.5 Afetação de recursos humanos  

Foi apresentada uma proposta para a constituição da equipa de arranque, em que a 

opção é procurar pessoas dentro da UL, o que não acarretaria um aumento dos custos, 

conjugado com a integração de novos elementos cujo perfil não exista nesta Instituição: 

Um Diretor executivo; um Financeiro Economicista; uma pessoa para a área de 

Planeamento e Comunicação devido ao objetivo inicial pretender dar conta de modo 

transparente de toda a atividade do Centro de Recursos Comuns e Serviços Partilhados 

(CRSCP); um Jurista para ajudar na elaboração da orgânica e estatutos do Centro; um Mega 

Utilizador Oracle Financials de modo a poder colaborar na integração do sistema com o 

CRCSP e permitindo desta forma uma base de comunicação comum dentro do Sistema de 

SI. 

Posteriormente foram sendo mobilizados/alocados mais recursos humanos. Foram 

alocados por imposição pessoas das áreas tecnológicas e da área de apoio à investigação, 

nesta última pesou o fato de poder ser feito um maior controlo sobre o financiamento de 

projetos de investigação. 

Os impulsionadores do projeto foram contatando recursos humanos das unidades 

orgânicas onde tinham maior conhecimento do perfil das pessoas e agrupando assim as áreas 

necessárias, incluindo seguidamente a área do Ambiente e Energia por ser uma área 

sensível, nomeadamente quanto a consumos energéticos. 

Para além dos contatos, houve também a vontade expressa e por iniciativa de alguns 

trabalhadores em integrar estas equipas, quer por mobilidade interna, quer através de 

estágios internos. 

Para que sejam atingidos os objetivos necessários à prossecução da missão da unidade 

de Serviços Partilhados será necessário um aumento gradual de recursos humanos até 2012: 

A afetação do pessoal necessário ao funcionamento desta unidade é determinada por 

despacho do Reitor, sob proposta do Conselho de Gerência. 

O pessoal das carreiras de regime geral (técnicos superiores; assistentes técnicos e 

assistentes operacionais) necessário à execução das atribuições e competências das áreas dos 

Serviços Partilhados, integra um único mapa de pessoal não docente. 

Os Recursos Humanos afetos serão provenientes, na sua maioria, dos recursos 

humanos já existentes na Universidade de Lisboa, conforme exemplificamos na Figura 6: 
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UNIVERSIDADE DE LISBOA  

 

Figura 8 - Movimentação de recursos humanos. 

 

5.4 Principais dificuldades  

Neste ponto, abordaremos fundamentalmente as principais dificuldades sentidas na 

implementação do Centro de Recursos Comuns e Serviços Partilhados.  

Através da entrevista realizada a um dos intervenientes no projeto de implementação 

do CRCSP, quando colocada a questão sobre se a atual estrutura orgânica se adequa ao 

cumprimento da missão, foi dito que não, por falta de recursos humanos disponíveis para as 

diversas funções necessárias. 

Ao nível da mobilidade ou afetação de recursos humanos, houve alguma resistência 

por parte de algumas unidades orgânicas na medida em que consideravam que iriam perder 

autonomia para além dos colaboradores.  

Verificaram igualmente que houve incapacidade de resposta ao nível dos fluxos de 

processos.  

 

 

5.5 Otimização de processos  

A orientação das equipas por processo incidindo na especialização e na excelência das 

funções é considerada uma das viabilidades à otimização de processos. 

Para o desenvolvimento desta matéria recorremos ao processo de entrevista aos 

dirigentes que se encontravam na origem da criação dos Serviços Partilhados e que ainda 

hoje participam na sua continuidade e que apresentamos no decorrer dos pontos seguintes 

deste estudo. 

SPUL 

RH das Unidades 
Orgânicas da UL 

RH provenientes 
do mercado 

externo 

RH provenientes 
da Administração 

Pública 
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Recorremos também, como complemento, à análise documental disponibilizada pelos 

entrevistados. 

Optamos por abordar mais em pormenor os processos que são críticos à Universidade 

de Lisboa e sobre os quais obtivemos a informação que a seguir particularizamos. 

 

 

5.5.1 Serviços Tecnológicos (ST) 

Para que seja possível o desenvolvimento deste ponto, baseamo-nos na análise 

documental existente no Centro de Recursos Comuns e Serviços Partilhados e em 

entrevistas aos principais intervenientes neste processo, nomeadamente ao dirigente dos 

Serviços que passaremos a descrever em função do que foi dito. 

Na sequência da aprovação do Plano Oficial de Contabilidade Pública para o Sector da 

Educação em setembro de 2000, abrangendo as instituições de ensino superior e onde “veio 

estabelecer uma adequada uniformização dos princípios e procedimentos contabilísticos, 

nomeadamente, na criação de uma contabilidade de compromissos e de uma contabilidade 

de caixa, com vista a uma correta administração dos recursos financeiros públicos, segundo 

critérios de legalidade, economia, eficiência e eficácia. (…) a existência de mecanismos que 

garantam a consolidação das contas da educação mas também a adoção de regras que 

tornem coerentes as contas dos diferentes grupos públicos desta área, (…) devendo as 

instituições de ensino superior adotar sistemas de contabilidade simplificados.”, com esta 

imposição legal para a normalização Contabilística da Administração Pública, a primeira 

atuação foi do Núcleo de Informática e Comunicação (NIC) da entidade objeto de estudo, 

que deu inicio à reestruturação funcional em 2001 com a introdução da fibra ótica devido à 

sua capacidade para transportar grandes quantidades de informação, de dimensões 

reduzidas, atenuação muito baixa, que permite grandes espaçamentos entre repetições, com 

imunidade às interferências eletromagnéticas e por ser matéria-prima muito abundante. 

Em 2002 é aberto concurso para a aquisição de um novo sistema financeiro e de 

recursos humanos considerando o NIC como apoio informático. 

Em 2003 o NIC apresenta uma candidatura com o Projeto do Campus Virtual para as 

secretarias virtuais. O projeto foi aceite e com isso conquistaram vantagem financeira na 

ordem do um milhão e meio de euros, o que permitiu começar a funcionar, a ligar/adicionar 

áreas e a se relacionarem entre as unidades orgânicas, atendendo a que os sistemas de 
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informação foram sendo geridos por vários grupos por unidade orgânica - nesta fase 

existiam apenas dois colaboradores que davam apoio informático à unidade “mãe” onde se 

encontrava a secretaria académica. 

Com o Projeto Campus Virtual, resultou uma infraestrutura para funcionar com um 

centro de dados. 

Em 2007, foi possível começar a consolidar a estrutura funcional para a existência da 

rede Wireless e de um Data center - até então apenas uma Unidade Orgânica tinha acesso à 

internet - começaram a prestar serviço no âmbito das infraestruturas ao nível do correio 

eletrónico, do Portal da Entidade, do acesso Web e dos sistemas centrais. 

Contudo, deparam-se com inúmeras dificuldades ao longo de todo o processo de 

reorganização, uma vez que objetivos comuns, com uma estratégia única, criou situações de 

objetivos contrários, quer por falta de cobertura institucional política, quer devido à 

comunicação, em razão das unidades orgânicas agirem de per si e considerarem que perdiam 

autonomia e, quer ainda, por levantarem dúvidas quanto ao projeto.  

Após as unidades orgânicas começarem, gradualmente, a colaborar, através do ganho 

de confiança e devido à alteração estratégica de comunicação com o uso de alguns termos 

como: “usem-me, sou vosso”, “os serviços que podemos fornecer são para uso de todos”. 

Existia uma enorme carência de recursos humanos especializados, apenas duas 

unidades orgânicas investiam em contratação de recursos informáticos especializados. 

Com a perspetiva da criação de um Centro de Recursos Comuns e Serviços 

Partilhados, houve a necessidade de especializar profissionais em áreas específicas, 

salvaguardando situações de relações jurídicas precárias, não obstante a permanente 

dificuldade em alocar recursos humanos à unidade de SP.  

Em 2011 o apoio informático e tecnológico começou a ser prestado por unidade 

orgânica, já com cerca de trinta profissionais ao serviço. 

Atualmente, com cerca de aproximadamente quarenta trabalhadores (especialistas, 

técnicos de informática, assistentes técnicos e estagiários) esta Área dos Serviços 

Tecnológicos encontra-se com a estabilidade necessária para garantir a efetiva atuação, com 

eficácia e eficiência dos procedimentos, rentabilizando assim custos. 

Apresentamos abaixo a Figura 7 que representa a estrutura orgânica destes Serviços 

Tecnológicos:  
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Figura 9 - Organograma dos Serviços Tecnológicos (adaptado). 

Fonte: Disponibilizado pelo dirigente dos Serviços Tecnológicos. 

Recorrendo ainda ao estudo realizado pela Empresa Deloitte quanto à análise da 

situação atual e futura dos Sistemas de Informação no ambiente da Entidade tratada no 

presente trabalho e, com os resultados apresentados foi possível perceber qual o ponto da 

situação daquela Entidade a este nível. 

Foi igualmente possível à unidade de Serviços Partilhados compreender que tipo de 

atuação deverá desenvolver, tendo posteriormente elaborado um desenho simplificado de 

procedimentos, nomeadamente a matriz global de processos em termos de enquadramento, 

splits de responsabilidades e as linhas de orientação que definem as políticas e normas de 

gestão dos sistemas de informação (SI).  

Assim, salientamos daqueles documentos alguns aspetos relevantes, nomeadamente 

quanto diagnóstico apresentado e quanto ao enquadramento, organização e modelo operativo 

desenvolvido pelos Serviços Partilhados. 
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Através do levantamento de Processos junto da grande maioria das Unidades 

Orgânicas da Entidade objeto do estudo, diagnosticou as necessidades de mecanismos de 

SI/TI para o apoio na execução das tarefas necessárias ao seu bom desempenho. 

Identificou 163 Processos, divididos em 14 áreas, das quais se destacam a Gestão 

Financeira, a Gestão Académica, a Gestão dos Recursos Humanos e as Tecnologias de 

Informação e Comunicação, para as quais receberam informação de todas as Unidades que 

participaram neste estudo. 

Foram identificados inúmeros Sistemas de Informação que suportam atividades 

diariamente desenvolvidas dentro das diversas unidades orgânicas, desde os que são 

transversais à Universidade de Lisboa, aos que possuem implementação em apenas uma 

Unidade Orgânica. Foram igualmente identificados conjuntos de Sistemas não core, 

implementados em diversas Unidades e com o mesmo propósito, que “não contribui para a 

racionalidade de meios, para a eficiência da implementação e para a consolidação da 

informação.”  

Embora existam algumas exceções, os negócios core, têm de momento um maior nível 

de consolidação.  

Todos os sistemas para os quais foi disponibilizada informação qualitativa, foram 

caracterizados tendo em consideração oito pontos: Nome do Sistema, Área de Processos, 

Ano de Implementação, Descrição do processo, identificação das Principais Entidades 

Informacionais, Identificação dos Módulos implementados, descrição o tipo de Arquitetura e 

Tecnologia, e identificação de alguns pontos que foram mencionados pelas instituições ao 

longo dos questionários. 

Realizaram ainda um levantamento do “Grau de Cobertura Aplicacional” o qual foi 

comparado com o Nível de Criticidade dos processos, identificado pelas Unidades 

Orgânicas, de forma a Identificar quais as áreas (conjunto de processos) mais críticas e para 

as quais necessitam de ser tomadas medidas mais urgentes. 

No que respeita aos Sistemas Transversais, foram identificadas maiores necessidades 

ao nível das soluções existentes que suportam os processos de Gestão Financeira, Compras e 

Logística e Gestão de Recursos Humanos, e uma desvalorização no preenchimento de 

algumas das áreas secundárias. 

Nas áreas que não são críticas existem claras discordâncias nas apreciações sobre a 

cobertura de necessidades por parte dos sistemas de Informação, verificando-se grandes 



57 

divergências de área para área e de unidade para unidade. Situação originada pela 

capacidade de cada unidade, internamente, resolver as suas necessidades. 

“As instituições com maior capacidade interna na área dos Sistemas de Informação 

apresentam, de momento melhores resultados nos processos/aplicações “limítrofes” e as 

Instituições mais pequenas apresentam melhores níveis de implementação dos sistemas 

transversais estando na grande maioria dos casos, “Satisfeita” com o apoio actualmente 

existente pelos Serviços Partilhados. Estas últimas esperam, na sua grande maioria, pela 

tomada de decisões e implementações centralizadas, pois consideram que actualmente é a 

melhor forma de investimento, na área dos Sistemas de Informação.” 

 

 

5.5.2 Área de Compras 

Sendo esta uma área crítica em qualquer organização, este processo não é diferente e 

pelo contrário, sendo uma atividade desenvolvida no âmbito de serviços partilhados, torna-

se mais exigente na medida em que obriga a cumprir com critérios de eficácia, eficiência, 

rentabilização de custos, atendendo às economias de escala, e à normalização de 

procedimentos levando à otimização de processos. 

A criação de uma Central de Compras pretende dotar todas as Unidades Orgânicas de 

bens e serviços com a melhor qualidade e ao melhor preço, respeitando o Código dos 

Contratos Públicos. Ao incluir na reorganização dos serviços de apoio da Universidade de 

Lisboa a criação de uma Central de Compras, esta Entidade pretende atingir objectivos 

como:  

- Reduzir os custos, melhorar a qualidade dos bens e serviços adquiridos;  

- Aumentar o nível de serviço – SLA (Acordo de Serviço);  

- Reduzir os prazos do processo de aquisição;  

- Reduzir o número de lapsos na formalização dos processos;  

- Cumprir com a legislação em vigor, designadamente com as normas de contratação 

pública.  

Estes objectivos são atingidos através do aumento do poder negocial pela agregação 

das compras, pela melhoria da informação, pelo melhor conhecimento das condições de 

mercado e pelas economias de escala geradas neste processo, através do aumento da 

eficiência dos processos e dos recursos.  



58 

Com este processo pretendem obter informação detalhada e actualizada relativa aos 

diversos fornecedores e serviços, não apenas em termos de preços mas também qualidade, 

variedade, gama e características técnicas, prazos de entrega, serviço pós venda, garantia e 

assistência. 

Em entrevista realizada ao dirigente da Área, foi possível conhecer e apresentar a 

evolução do processo. É constituída atualmente, por um Chefe de Divisão, um técnico 

superior, um estagiário e uma assistente técnica.   

 

Figura 10 - Estrutura organizativa. 

Fonte: Disponibilizado pelo dirigente da Área de Compras. 

Anteriormente à criação do CRCSP para além da escassez de recursos havia a 

inexistência de contratos ou na sua maioria encontravam-se caducados, pelo que houve a 

necessidade de fazer a revisão desses contratos, nomeadamente quanto às atividades de 

segurança, limpeza, jardinagem, manutenção e da eletricidade.  

Procederam à migração para o serviço livre da eletricidade - em 2009 a existência de 

contratos era 0 e em 2010 foi possível realizar contratos de eletricidade para as unidades 

orgânicas num total de 11, dando continuidade em 2011. 

Começaram a planear as compras e com isto foi possível agregar processos e 

rentabilizar procedimentos, obter ganhos de eficiência: - Onde antes existiam 6 processos 

passaram a existir apenas 1; eram necessárias 13 ações para um processo de compra, 

passando a ser feito apenas por 1 grande procedimento. 

Concretizaram uma política de esmagamento de preços através do processo de 

negociação. Conforme podemos observar a representação na figura 9: 

Ganho 

 

Preço         Melhorar ou Manter 

Figura 11 - Esmagamento de preços. 

Área de Compras 

Núcleo de Gestão e 
Acompanhamento 

de Contratos 

Núcleo de Aquisição 
e Bens e Serviços 

Núcleo de Bens 
Patrimoniais 



59 

Esta Área promove e concretiza o desenvolvimento de projetos de cooperação e 

racionalização de recursos, em parcerias com as diferentes Unidades Orgânicas, para a 

obtenção de economias de escala, maior organização, maior qualidade e utilização dos 

recursos existentes.  

A Área de Compras atua para a normalização e otimização dos processos de aquisição 

de bens e serviços, na gestão e acompanhamento de contratos e na gestão de bens 

patrimoniais da UL e de todas as suas unidades orgânicas, recorrendo à plataforma ANCP 

(Agência Nacional de Compras Públicas), onde existem Acordos Quadro, que por Despacho 

Ministerial obriga todas as instituições públicas a recorrer a esta agência para a aquisição de 

produtos. Mediante as características do produto que o cliente pretende é consultada a 

plataforma a fim de encontrar esse produto, caso não exista entram num procedimento de 

exceção solicitando autorização para o efeito. 

As atividades principais da Área de Compras são: Planeamento de Necessidades, 

Avaliação de Fornecedores, Procedimentos de Aquisição, Gestão de Contratos, Gestão de 

Stocks, Gestão de Armazéns, Gestão de Lojas e Imobilizado. Abaixo, na fig. 10, 

exemplifica-se o procedimento relativo à requisição de bem ou serviço interno: 

 

 

Figura 12 - Requisição de Bem/Serviço interno. 

Fonte: Disponibilizado pelo dirigente da Área de Compras. 
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É também da responsabilidade desta Área, a realização de Grandes Concursos 

(Eletricidade, Gás, Higiene e Segurança no Trabalho, Jardinagem, Limpeza, Postos de 

Transformação, Segurança e Serviços de Gestão de Resíduos Perigosos), que envolvem 

várias Unidades Orgânicas. Com estes concursos é pretendido atingir economias de escala 

mas principalmente organizar e gerir de forma mais integrada estes serviços comuns a toda a 

Universidade. 

Através de protocolos assinados com as várias Unidades Orgânicas, os Serviços 

Partilhados - SP, torna-se mandatário do agrupamento, ficando encarregue de gerir todo o 

processo na plataforma de compras públicas.  

No final deste processo, cada UO assina, com o fornecedor que apresentar a melhor 

proposta, um contrato individual.  

Neste processo o SP apenas se responsabiliza pela conclusão do procedimento. A 

assinatura do contrato bem como a verificação e controlo da execução do mesmo, está a 

cargo da Unidade Orgânica. Na fig. 11, pode verificar-se como se processa: 

 

Figura 13 - Representação do fluxo de Grandes Concursos. 

Fonte: Disponibilizado pelo dirigente da Área de Compras. 

 

 

http://www.sp.ul.pt/pls/portal/url/page/SPUL/MENU_ESQUERDO/SPUL_COMPRAS/COMPRAS_CONCURSOS/GC_ELECTRICIDADE
http://www.sp.ul.pt/pls/portal/url/page/SPUL/MENU_ESQUERDO/SPUL_COMPRAS/COMPRAS_CONCURSOS/GC_GÁS
http://www.sp.ul.pt/pls/portal/url/page/SPUL/MENU_ESQUERDO/SPUL_COMPRAS/COMPRAS_CONCURSOS/GC_HST
http://www.sp.ul.pt/pls/portal/url/page/SPUL/MENU_ESQUERDO/SPUL_COMPRAS/COMPRAS_CONCURSOS/GC_JARDINAGEM
http://www.sp.ul.pt/pls/portal/url/page/SPUL/MENU_ESQUERDO/SPUL_COMPRAS/COMPRAS_CONCURSOS/GC_LIMPEZA
http://www.sp.ul.pt/pls/portal/url/page/SPUL/MENU_ESQUERDO/SPUL_COMPRAS/COMPRAS_CONCURSOS/GC_POSTOSTRANSFORMACAO
http://www.sp.ul.pt/pls/portal/url/page/SPUL/MENU_ESQUERDO/SPUL_COMPRAS/COMPRAS_CONCURSOS/GC_POSTOSTRANSFORMACAO
http://www.sp.ul.pt/pls/portal/url/page/SPUL/MENU_ESQUERDO/SPUL_COMPRAS/COMPRAS_CONCURSOS/GC_SEGURANCA
http://www.sp.ul.pt/pls/portal/url/page/SPUL/MENU_ESQUERDO/SPUL_COMPRAS/COMPRAS_CONCURSOS/GC_RESIDUOS
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5.5.3 Serviços Financeiros 

Os Serviços Financeiros exercem as suas funções na cooperação com as diferentes 

Unidades Orgânicas que abracem o projeto de integração nas áreas da direção dos serviços 

financeiros. Esta cooperação vai verificar-se onde as unidades sentirem maiores 

dificuldades, que serão sobretudo ao nível da prestação de contas mensal, trimestral, de 

forma correta e atempada. 

Implica que os registos contabilísticos, nas três vertentes, orçamental, patrimonial e 

analítica, sejam feitos de forma atempada, bem como as suas conferências e respetivas 

correções que se verifiquem. 

Orçamento - desenvolve atividades no sentido de elaborar os mapas de proposta de 

orçamento dos próprios Serviços Partilhados e, também, das unidades que solicitem esses 

mesmos serviços e procede ao controlo geral da execução orçamental, bem como o registo 

das alterações orçamentais e a prestação de contas orçamentais mensais, trimestrais e anuais 

para a Direção Geral do Orçamento e outras entidades que solicitem essa informação. 

 

 

Figura 14 - Circuito de alterações orçamentais. 

http://www.sp.ul.pt/pls/portal/docs/1/313467.JPG
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Fonte: Disponibilizado em www.sp.ul.pt. 

 

 

Figura 15 - Circuito da requisição de fundos. 

Fonte: Disponibilizado em www.sp.ul.pt. 

Ao nível do processo de Contabilidade, procede ao registo contabilístico da despesa e 

da receita, com respetiva afetação aos centros de responsabilidade e imputação às diversas 

atividades da contabilidade analítica; sendo que as autorizações, quer de despesa quer de 

pagamento são da competência das unidades, atendendo à sua autonomia, cabe aos Serviços 

Partilhados a verificação dos pressupostos legais para a assunção da despesa e para o seu 

pagamento.  

Pagamento a Fornecedores/ Situação a 31 de Dezembro de 2010   

Regularização extraordinária dos pagamentos aos fornecedores do Sector Público 

Administrativo e Empresarial. 

 

http://www.sp.ul.pt/pls/portal/docs/1/313479.JPG
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Figura 16- Circuito da faturação 

Fonte: Disponibilizado em www.sp.ul.pt. 

 

http://www.sp.ul.pt/pls/portal/docs/1/313503.JPG
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Figura 17- Circuito da Despesa 

Fonte: Disponibilizado em www.sp.ul.pt. 

Controlo e Prestação de Contas - procede à elaboração de reconciliações bancárias, 

bem como os demais controlos necessários à verificação dos lançamentos contabilísticos e 

identificação das correções a efetuar, bem como o apuramento de impostos. 

Tem ainda como grande incumbência a elaboração da Conta de Gerência para entrega 

no Tribunal de Contas, bem como toda a prestação de contas mensal, trimestral e anual às 

entidades competentes. Encontram-se para consulta em www.sp.ul os seguintes documentos:  

Prestação de Contas 2010  

http://www.sp.ul.pt/
http://www.sp.ul/
http://www.sp.ul.pt/pls/portal/docs/1/313491.JPG
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Balanço SPUL    

Demonstração de Resultados SPUL   

Demonstração Financeira   

Mapa Fluxos de Caixa SPUL   

Relatório de Atividades 2010   

Certificação Legal das Contas SPUL 

 

 Presta um serviço de processamento de vencimentos, emissão das guias de desconto, 

geração dos ficheiros para entidades legais e envio dos mesmos para pagamento, bem como 

o envio dos ficheiros para pagamento dos vencimentos. 

 

 

Figura 18 - Procedimentos ao nível dos vencimentos. 

Fonte: Disponibilizado em www.sp.ul.pt. 

http://www.sp.ul.pt/pls/portal/docs/1/313417.JPG
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Os Serviços Partilhados procedem à consolidação das contas de todas as unidades 

orgânicas, definidas no seu perímetro de consolidação. Documentos disponibilizados no site 

para consulta: 

Ano de 2009  

Certificação Legal de Contas UL Consolidadas   

Demonstração de Resultados Consolidados   

Balanço Consolidado UL   

Anexo Consolidado UL   

Ano de 2010  

Relatório de Gestão e Contas Consolidadas 2010 

 

 

5.5.4 Serviço Campus UL 

Esta é a Área mais recente e surge com a Reorganização dos Serviços de Apoio da UL 

em janeiro de 2012 (Anexo VII) e reflete a maior ambição no âmbito de serviços a prestar 

pelo SPUL. Anteriormente as áreas eram dispersas em Departamento Técnico (Instalações, 

Edificado e Manutenção), Área do Ambiente e Energia e Área da Higiene e Segurança no 

Trabalho. 

Esta área de intervenção irá atuar preferencialmente sobre 3 tópicos:  

Tópico 1 – Edifícios  

Tópico 2 – Recursos Energéticos e Ambientais  

Tópico 3 – Ordenamento e Mobilidade 

Hoje, e através da análise documental disponibilizada pelo atual dirigente da Área 

Campus, foi possível perceber que as áreas de trabalho do Campus foram criadas com base 

no diagnóstico efetuado no 1º ano de atividade dos Serviços Partilhados e no enquadramento 

de atribuições do Departamento Técnico e de competências das diversas Unidades 

Orgânicas da Universidade, onde foi possível realizarem alguns levantamentos a nível das 

instalações, equipamentos e estado do edificado, bem como, a forma de organização dos 

diversos serviços técnicos, tendo sido possível identificarem algumas necessidades latentes 

dentro desses mesmos serviços.  

A área de intervenção transversal e operacional Campus, incorpora uma panóplia de 

serviços operacionais a prestar transversalmente a toda a UL, com recurso a meios humanos, 
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técnicos, físicos equipamentos, pertencentes a todas as Unidades Orgânicas, e reflecte a 

estratégia desenhada para racionalização e otimização dos recursos da Entidade. 

Assim, a sua atuação incide sobre tópicos de intervenção comuns: 

Tópico 1 – Edifícios, Espaços exteriores e arruamentos (construção, conservação e 

manutenção) 

Tópico 2 – Recursos energéticos e ambientais 

Tópico 3 – Ordenamento e Mobilidade  

Para tal, articulam-se nas seguintes três áreas complementares e coordenadas de 

intervenção:  

Área de Sustentabilidade 

Área de Manutenção 

Área do Edificado 

Apresenta-se a sua estrutura organizativa: 

 

Figura 19 - Organograma do Serviço. 

Fonte: Disponibilizado pelo dirigente do Serviço Campus UL. 

Assume-se como uma área interdisciplinar, resultante da oportunidade de uma gestão 

única para o Campus, integrando áreas de gestão do edificado e infraestruturas, energia, 

espaços verdes, mobilidade e ambiente com vista a uma melhor e mais eficaz qualidade ao 

nível dos serviços de apoio dentro da Universidade. 

Os objetivos desta nova área são: 

 Gestão e acompanhamento dos consumos de energia; 

 Gestão do consumo de água no campus e seus efluentes; 

Implementação de Sistema de Gestão de Resíduos; 
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Gestão dos espaços exteriores e paisagem no campus; 

Implementar um Sistema de Segurança integrado no Campus; 

Sensibilização Ambiental; 

Implementar um Sistema de Gestão e Manutenção em todos os edifícios; 

Organização dos serviços de limpeza no Campus; 

Implementar um Sistema de Segurança integrado no Campus; 

Levantamento dos sistemas de AVAC (Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado) 

nos edifícios da UL; 

Identificação de catálogo de materiais e equipamentos de stock para a manutenção; 

Gestão de espaços exteriores e paisagem no Campus    

 

A implementação deste novo modelo de organização dos serviços pretende ser 

realizada faseadamente, com a identificação dos recursos humanos que ficam afectos aos 

Serviços Partilhados e os que continuarão a pertencer às respectivas Unidades mas em 

estreita colaboração com os SP.  

O papel do gestor de cliente vai ser crucial na fase de implementação do modelo, na 

medida em que será o interlocutor preferencial entre toda a estrutura funcional Campus e a 

sua Unidade Orgânica.  

  

 

5.6 O Cliente dos Serviços Partilhados (Cliente SPUL) 

Considerando o CRCSP como um fornecedor ou prestador de serviços, tem como seus 

clientes as unidades orgânicas (UO’s) da instituição, objeto do nosso estudo. 

Presta serviços nas áreas comuns a todas as unidades orgânicas, com exceção das 

Bibliotecas e Serviços Académicos, do ensino e da investigação. 

Com base na análise documental foi possível observar que a integração das unidades 

neste processo tem sido feita de forma faseada. Subdividindo-se a integração das unidades 

em 3 grupos:  
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Grupo A  

Reitoria (inclui os serviços dos Museus da Politécnica, Instituto Geofísico Infante D. Luiz e 

Instituto de Orientação Profissional);  

Instituto de Geografia e Ordenamento do Território;  

Faculdade de Psicologia;  

Instituto de Educação.  

Este grupo é identificado na primeira fase, atendendo a que são novas unidades criadas 

por Deliberação do Conselho Geral de 28 de Janeiro de 2009, apenas com um ano de 

existência começaram a utilizar os Serviços Partilhados para desenvolverem os processos 

financeiros, facturação, conferência e prestação de contas e apoio à auditoria às contas das 

unidades.  

Grupo B  

Faculdade de Medicina Dentária;  

Faculdade de Farmácia; 

Faculdade de Belas Artes;  

Faculdade de Direito.  

Estas unidades são integradas numa segunda fase, a partir de Janeiro de 2012, sendo 

que no ano de 2011 foi adotada uma fase intermédia que passou pela contratualização da 

prestação de serviços de conferência, controlo e prestação de contas.  

Grupo C  

Instituto de Ciências Sociais;  

Faculdade de Medicina; 

Faculdade de Letras;  

Faculdade de Ciências;  

Serviços de Acção Social.  

Estas unidades serão integradas em 2013, aproveitando o tempo intermédio de 2011 e 

2012 para se proceder aos levantamentos das práticas existentes e ao desenho da estratégia 

de implementação. 

Procedemos à utilização de entrevistas para conhecer o grau de satisfação do cliente e 

tendo em atenção à calendarização optamos pelo Grupo A na sua totalidade e parcialmente 

aos restantes grupos - Grupo B, duas unidades orgânicas e Grupo C, uma unidade orgânica - 

de modo a podermos ter informação comparativa da dispersão. 
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Estas entrevistas ao Cliente foram estruturadas com base nos indicadores de eficácia, 

eficiência e qualidade definidos para os objetivos de 2010 dos Serviços Partilhados e de 

2011 traçados para os Serviços do SPUL, permitindo assim aferir do grau de cumprimento 

dos mesmos.  

Os resultados são os que seguidamente apresentamos. 

 

 

 5.7 Monitorização 

O SPUL promove periodicamente, nos termos da lei, a avaliação interna da sua 

qualidade, em articulação com os dispositivos de avaliação e de garantia de qualidade da 

Universidade. Para o efeito, apoiam-se na informação contida nos questionários de 

satisfação dirigidos aos colaboradores destes Serviços Partilhados. 

Com base na análise ao questionário de satisfação realizado aos colaboradores em dezembro 

de 2011 pelo SPUL, salientamos alguns comentários que consideramos pertinentes para a 

conclusão do nosso estudo, nomeadamente face à Organização; à Gestão, face ao 

envolvimento ativo dos colaboradores com o SPUL e face à motivação destes: 

 Face à Organização, foi possível observar que a maioria dos colaboradores 

consideram-se muito satisfeitos com o desempenho dos Serviços Partilhados na 

Universidade de Lisboa, no entanto, menos satisfeitos quanto à projeção destes e à clareza 

na definição de objetivos do SPUL; 

Face à Gestão, destacamos os extremos, pela positiva – a satisfação generalizada dos 

colaboradores relativamente à capacidade de comunicação dos dirigentes; às relações 

interpessoais e à atitude dos Serviços Partilhados perante a mudança e modernização; pela 

menos positiva – a condução do processo de avaliação do desempenho (sistema integrada de 

avaliação do desempenho (siadap)) e a interação entre os diversos serviços/áreas. 

Face ao envolvimento ativo dos colaboradores com o SPUL, os colaboradores 

consideram-se de satisfeitos a muito satisfeitos quanto ao envolvimento em atividades de 

promoção do espírito de equipa, mas já menos satisfeitos em relação ao envolvimento nos 

processos de tomada de decisão e em atividades de melhoria. 

Face à motivação, os colaboradores sentem-se muito motivados para desenvolver 

trabalhos de equipa, porém já menos motivados para novos métodos de trabalho, para 
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frequentar ações de formação e para participarem em projetos transversais a outros 

serviços/áreas do SPUL. 

 

 

5.8 Organização Estratégica 

Um ano após a criação do Centro de Recursos Comuns e Serviços Partilhados da 

Universidade de Lisboa, e depois de feita a avaliação do seu primeiro ano de funcionamento 

(através da monitorização), tornou-se claro para os responsáveis da Universidade que era 

necessário ir mais longe, traçar um novo rumo para a instituição ao nível dos serviços de 

apoio ao ensino e à investigação. Ir mais além na prestação dos serviços pela unidade de 

Serviços Partilhados desde o início da sua atividade e serem mais ambiciosos naquilo que 

são, atualmente, os serviços de apoio à Universidade.  

Nesse pressuposto, foi lançado o desafio aos Serviços Partilhados pelo dirigente 

máximo da instituição, para apresentar uma proposta de reorganização estratégica dos 

serviços de apoio da UL, concentrando-se não só na sua componente de apoio direto à 

Universidade, como também na sua vertente de apoio a outras instituições de Ensino 

Superior.  

Com base no documento elaborado para a Reorganização Estratégica dos Serviços de 

Apoio da UL em Junho de 2011 (Anexo VII) foi apresentada a metodologia e 

calendarização que passará por mudanças/melhorias a operar em 5 áreas específicas em que 

o SPUL já intervém e pela criação de uma nova área de intervenção até aqui fora da atuação 

dos Serviços Partilhados,  

sendo o período previsto para a implementação deste processo 2011/2014: 

Serviços Financeiros; Central de Compras; Vencimentos; Apoio à Investigação; Campus e 

SI/TI. Foram definidas 10 medidas transversais a todas as áreas de intervenção e para cada 

uma destas áreas foram definidos, individualmente, objetivos e medidas (99): 
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* Cada objetivo tem uma medida e um prazo específico. 

Quadro 2 - Objetivos e n.º de medidas associadas 

 

Atualmente podem verificar-se algumas destas medidas já implementadas, atendendo 

aos prazos nelas previstas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas Objetivos 
N.º de 

Medidas 
Prazo limite * 

Áreas 

transversais 
Objetivos transversais a todas as Áreas de intervenção 

 

10 

 

Dezembro de 2013 

Serviços 

Financeiros 
Desenvolvimento de uma Contabilidade por Cliente 

 

9 

 

Dezembro de 2013 

Central de 

Compras 

Melhorar a qualidade dos bens e serviços adquiridos; 

Reduzir os custos, os prazos do processo de aquisição e o n.º de 

lapsos na formalização dos processos; 

Aumentar o nível de serviço e 

Cumprir com as normas de contratação pública 

2 Março de 2012 

Vencimentos 
Processar e efetuar o pagamento de vencimentos das 14 

Unidades Orgânicas da UL 
4 Novembro de 2011 

Apoio à 

Investigação 

Gestão de Projetos de todas as UO's em plataforma criada para o 

efeito - uniformização no tratamento do processo 
4 Dezembro de 2011 

Campus 

Tópico 1 - Edifícios (5 objetivos) 13 Março de 2013 

Tópico 2 - Recursos Energéticos e Ambientais (4 objetivos) 17 Dezembro de 2012 

Tópico 3 - Ordenamento e Mobilidade (1 objetivo) 4 Setembro de 2012 

SI/TI 

Racionalização dos sistemas e tecnologias de informação; 

Uniformização de utilizadores e de políticas de comunicação; 

Consolidação e otimização das infra-estruturas; 

Implementação de novos sistemas de Informação; 

Comunicações e 

Criação de uma equipa de suporte de Helpdesk 

37 Dezembro de 2014 
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6.Análise e apresentação dos resultados 

Após análise da informação recolhida das entrevistas realizadas aos dirigentes das 

unidades orgânicas da UL, pertencentes aos Grupos A, B e C, enquanto Clientes SPUL e 

com base nas perceções obtidas, apresentamos os resultados das nossas hipóteses, segundo 

critérios de eficácia, eficiência e qualidade, ilustrando através de representação gráfica as 

respostas às questões descrevendo em texto as observações complementares realizadas pelos 

entrevistados. 

Ao Grupo A, que inclui Reitoria; Instituto de Geografia e Ordenamento do Território; 

Faculdade de Psicologia e Instituto de Educação, entendemos recolher e tratar de igual 

forma a informação respeitante aos Museus da Politécnica considerando que, dos serviços 

pertencentes à Reitoria, estes são os que têm uma dimensão mais representativa.  

Pela Faculdade de Psicologia e Instituto de Educação, que embora sejam unidades 

orgânicas separadas têm uma gestão única, pelo que responde um só dirigente em nome das 

duas unidades.  

Ao Grupo B responde a Faculdade de Farmácia (por se encontrar em fase inicial não 

salienta não ter muita informação a acrescentar) e ao Grupo C a Faculdade de Letras que 

embora pertença à fase mais tardia (até Janeiro de 2013) encontra-se já em processo 

partilhado de vencimentos e de sistemas de informação e comunicação. 

Salientamos ainda que estes resultados têm por base as perceções sentidas pelo Cliente 

SPUL. 

No critério de Eficácia, temos: 

Hipótese: Existe a perceção de redução do tempo de resposta face à situação anterior 

aos serviços partilhados. 

Questão 1 – Existem ganhos no tempo de resposta face à situação anterior aos Serviços 

Partilhados?  

Elevados; Médios; Pequenos; Nenhuns; Não aplicável ou sem informação. 
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Figura 20 - Ganhos no tempo de resposta. 

Observações: O IGOT observou que não existia situação anterior servindo-se da 

vantagem de questionar tudo o que vai sendo feito. A Faculdade de Letras comenta que foi 

prevista a abertura de concursos há 2 anos. 

Comentários: Podemos observar uma clara diferenciação em termos de ganhos no 

tempo de resposta face à situação anterior atendendo a que a Reitoria e os Museus sentem 

elevados ganhos e, curiosamente a Faculdade de Psicologia e o Instituto de Educação 

(Grupo A) encontram-se ao nível da Faculdade de Letras (Grupo C) com pequenos ganhos 

no tempo de resposta. O IGOT, devido à sua criação quase em simultâneo com o SPUL não 

apresenta termo de comparação. A Faculdade de Farmácia embora em fase inicial (Grupo B) 

já apresenta médios ganhos no tempo de resposta face à situação anterior ao SPUL, pelo 

que, com base nestes resultados, podemos considerar verificada a hipótese. 

 

Hipótese: Existe a noção de normalização e simplificação no processo financeiro 

quanto aos sistemas de informação. 

Questão 2 – Existe normalização e simplificação ao nível dos sistemas de informação, 

nomeadamente do processo financeiro?  

Acentuada; Moderada; Reduzida; Nenhuma; Não aplicável ou sem informação. 

elevados 

elevados 

não aplicável 

pequenos 

pequenos 

médios 

pequenos 

 

Reitoria

Museus

IGOT

Psicologia

Educação

Farmácia

Letras

EFICÁCIA 
Questão 1 
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Figura 21 - Normalização e simplificação do processo financeiro em SI. 

 

Observações: O IGOT refere como uma “relação interessante” atendendo ao esforço 

de simplificação pelo SPUL. Adianta ainda que esta entidade apoia a simplificação, devido à 

ausência de rotinas (caso das outras UO’s) o que viria a facilitar os procedimentos. 

Acrescenta também que se verificam dificuldades no acompanhamento e participação 

em projetos, devido à falta de recursos humanos. 

Comentários: Ao contrário das restantes unidades orgânicas, parece não existir ( ao 

nível da perceção) nenhuma normalização e simplificação do processo financeiro quanto aos 

sistemas de informação para a Faculdade de Psicologia e Instituto de Educação. Das demais 

observações, podemos afirmar que existe uma reduzida a moderada normalização e 

simplificação do processo financeiro nos sistemas de informação. 

 

Hipótese: Verifica-se a perceção de redução de custos na compra de bens e serviços. 

Questões 3 – Verificam-se ganhos na compra de bens e serviços, permitindo redução 

de custos?  

Elevados; Médios; Pequenos; Nenhuns; Não aplicável ou sem informação. 

acentuada 

moderada 

acentuada 

reduzida 

reduzida 

moderada 

sem informação 

 

Reitoria

Museus

IGOT

Psicologia

Educação

Farmácia

Letras

EFICÁCIA 
Questão 2 
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Figura 22- Ganhos na compra de bens e serviços. 

 

Observações: O IGOT ainda não utiliza o processo de Compras na sua totalidade, 

muito devido ao facto de acolherem projetos de investigação com limites diferenciados e 

muito elevados, tratando estes por ajuste direto. Verificam-se apenas ganhos ao nível das 

Grandes Aquisições (Limpeza e Segurança) embora ainda não esteja concluído. Quando for 

feita a aquisição em bloco, onde serão incluídos serviços de limpeza, segurança, manutenção 

e piquete de ronda por toda a UL, será possível obter ganhos em termos de integração. A 

Faculdade de Farmácia menciona que existe apenas ao nível dos Grandes Contratos 

(Limpeza-50% e Segurança-5%). 

Comentários: Na maioria das unidades orgânicas verificam-se ganhos médios na 

compra de bens e serviços o que nos leva a considerar bastante positivo, atendendo à 

amostra. 

 

Questão 4 – Caso exista implementado um sistema de recolha e separação de resíduos 

como o considera?  

Muito Bom; Bom; Satisfatório; Insatisfatório; Não existe ou sem informação. 

pequenos 

médios 

pequenos 

médios 

médios 

médios 

médios 

 

Reitoria

Museus

IGOT

Psicologia

Educação

Farmácia

Letras

EFICÁCIA 
Questão 3 
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Figura 23 - Recolha e separação de resíduos. 

 

Observações: A Reitoria observa a falta de elementos para responder. 

O IGOT salienta que embora estejam no início, sem o SPUL a dinamizar o projeto 

RENOVA esta unidade não o faria. Acrescenta ainda que hoje é possível destruir 

documentos com confidencialidade. A Faculdade de Farmácia refere que existe um ganho 

visível com a implementação deste sistema. 

Comentários: Podemos observar que as unidades visivelmente representadas 

atribuíram uma classificação de bom ao sistema de recolha e separação de resíduos. 

 

Hipótese: Verificam-se melhorias no desempenho da unidade orgânica após o SPUL. 

Questão 5 – Como considera o desempenho da unidade orgânica depois da criação dos 

Serviços Partilhados?  

Melhor; Tende a Melhorar; Igual; Pior; Não aplicável ou sem informação. 

sem informação 

bom 

bom 

não existes 

não existe 

bom 

sem informação 

 

Reitoria

Museus

IGOT

Psicologia

Educação

Farmácia

Letras

EFICÁCIA 
Questão 4 
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Figura 24 - Desempenho da UO após SPUL 

 

Observações: Não foram feitas observações por nenhuma das unidades. 

Comentários: Atendendo à análise dos resultados, podemos verificar que os Museus 

consideram que têm um melhor desempenho com a implementação do SPUL, a Reitoria e a 

Faculdade de Farmácia (Grupo B) que esse desempenho tende a melhorar, as unidades 

orgânicas (FP e IE) nivelam-se com o Grupo C (FL) considerando igual o seu desempenho. 

Atendendo a que a perceção da FL é ainda muito inicial, iremos considerar esta hipótese 

como tendente a melhorar o desempenho das unidades orgânicas após o SPUL. 

 

 

No critério de Eficiência, temos: 

Hipótese: Existe a perceção de ganhos de eficiência energética. 

Questão 1 – Ao nível da eficiência energética verifica-se uma redução de consumos 

(Gás, eletricidade)?  

Elevada; Média; Pequena; Nenhuma; Não aplicável ou sem informação. 

tende a melhorar 

melhor 

sem informação 

igual 

igual 

tende amelhorar 

igual 

 

Reitoria

Museus

IGOT

Psicologia

Educação

Farmácia

Letras

EFICÁCIA 
Questão 5 
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Figura 25- Eficiência energética 

 

Observações: Apenas o IGOT refere que não sendo clientes da EDP, utilizam a 

energia via Faculdade de Direito, no entanto, já existe um trabalho neste sentido uma vez 

que o IGOT pode considerar-se “unidade piloto” mas ainda sem resultados.  

A Faculdade de Farmácia tem apenas uma visão global da UL e a Faculdade de Letras 

considera obtidos ganhos de eficiência ao nível da eletricidade, espaços verdes e segurança. 

Comentários: Da observação, podemos constatar que a maioria das unidades orgânicas 

considera que não houve nenhuma redução de consumos e outras duas unidades consideram 

apenas uma pequena redução nos consumos. Contrariamente e curiosamente a Faculdade de 

Letras (Grupo C) considera uma média redução de custos. Pelo que, da observação, não nos 

é permitido verificar a nossa hipótese. 

 

Hipótese: Existe a perceção de estarem a ser cumpridos os objetivos relativos à criação 

e implementação de um sistema de contabilidade analítica; circuitos orçamental, de receita e 

de despesa. 

Questão 2 – Encontra-se a ser criado um sistema de contabilidade analítica? 

Muito Bom; Bom; Satisfatório; Insatisfatório; Não aplicável ou sem informação. 

nenhuma 

pequena 

nenhuma 

nenhuma 

nenhuma 

pequena 

média 

 

Reitoria

Museus

IGOT

Psicologia

Educação

Farmácia

Letras

EFICIÊNCIA 
Questão 1 
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Figura 26 - Cumprimento de objetivos relativos à criação e implementação de um sistema de contabilidade 

analítica. 

Observações: A Reitoria considera que o processo de criação é insatisfatório. Museus 

e IGOT não têm ainda informação sobre este sistema, porém aguardam a muito curto prazo 

que seja. Na Faculdade de Farmácia este processo encontra-se atrasado por falta de 

capacidade (recursos humanos disponíveis), quer da FF, quer do SPUL para avançar. 

Comentários: Dos resultados evidenciados, não se verifica ainda o cumprimento dos 

objetivos para a criação e implementação de um sistema de contabilidade analítica.  

 

Questão 3 – E circuitos orçamental, de receita e de despesa? Como os classifica?  

Muito Bom; Bom; Satisfatório; Insatisfatório; Não aplicável ou sem informação. 

 

Figura 27 - Cumprimento de objetivos quanto aos circuitos orçamental, de receita e de despesa. 

insatisfatório 

não aplicável 

não aplicável 

Não classificada 

 

Não classificada 

 

Não classificada 

 

Não classificada 

 

Reitoria

Museus

IGOT

Psicologia

Educação

Farmácia

Letras

EFICIÊNCIA 
Questão 2 

bom 

satisfatório 

muito bom 

satisfatório 

 

satisfatório 

 

satisfatório 

 

sem informação 

 

Reitoria

Museus

IGOT

Psicologia

Educação

Farmácia

Letras

EFICIÊNCIA 
Questão 3 
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Observações: Para o IGOT existe uma articulação clara com o SPUL através de uma 

classificação prévia. A Faculdade de Farmácia refere que se encontra definido e 

uniformizado contudo, ainda “não” acontece. 

Comentários: Verifica-se, na sua maioria, satisfatório o cumprimento dos objetivos 

quanto aos circuitos orçamental, de receita e de despesa.  

 

Hipótese: É percebida a existência de políticas e procedimentos de segurança dos 

sistemas de comunicação. 

Questão 4 – Existem definidas políticas e procedimentos de segurança dos sistemas de 

comunicação?  

Bem definidas; Pouco definidas; Mal definidas; Nada definidas; Não classificada ou 

sem informação. 

 

Figura 28 - Definição de políticas e procedimentos de segurança do sistema de comunicação. 

 

Observações: Nesta questão as unidades referem que os procedimentos ainda são 

pouco definidos à exceção do IGOT que vê as suas necessidades adaptadas na sequência de 

discussão conjunta com o SPUL (não existe um acordo de serviço (SLA)). A Faculdade de 

Farmácia diz que já se encontram a uniformizar as comunicações do Projeto VOIP e Projeto 

UL-Digital. 

Comentários: A maioria da unidades orgânicas considera pouco definidas as políticas 

de segurança do sistema de comunicação, contrariamente temos a Faculdade de Psicologia e 

pouco definidas 

pouco definidas 

não classificada  

bem definidas 

 

bem definidas 

 

 

pouco definidas 

 

 

sem informação 

 

Reitoria

Museus

IGOT

Psicologia

Educação

Farmácia

Letras

EFICIÊNCIA 
Questão 4 
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o Instituto de Educação que vêm estas políticas bem definidas, pelo que consideramos que 

não se verifica uma uniformização deste procedimento. 

 

Hipótese: Existe a perceção de que a implementação dos Serviços Partilhados induziu 

ganhos de eficiência no geral. 

Questão 5 – Com a implementação dos Serviços Partilhados verificam-se ganhos de 

eficiência no geral?  

Acentuados; Moderados; Reduzidos; Nenhuns; Não aplicável ou sem informação. 

 

Figura 29 - Ganhos de eficiência no geral. 

 

Observações: Quer os Museus, quer o IGOT verificam ganhos acentuados com a 

implementação do SPUL. O IGOT salienta que foi criado já com o suporte dos Serviços 

Partilhados. A Faculdade de Letras, para além de considerar os ganhos moderados 

perceciona ainda ganhos reduzidos ao nível macro. 

Comentários: Da observação aos resultados podemos aferir que resultam moderados a 

acentuados ganhos de eficiência no geral com a implementação dos serviços Partilhados da 

UL. Podemos assim considerar verificada a nossa hipótese.  

 

 

 

 

moderados 

acentuados 

acentuados  

reduzidos 

reduzidos 

moderados 

 

moderados 

Reitoria
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IGOT

Psicologia

Educação
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Letras

EFICIÊNCIA 
Questão 5 
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No critério de Qualidade, temos: 

Hipótese: Existem manuais de procedimentos e regulamentos disponibilizados pelo 

SPUL. 

Questão 1 – Tem conhecimento de alguns manuais de procedimentos e regulamentos 

(Área de Compras; gestão de resíduos; Tecnologias)? Como se encontram estruturados? 

Muito Bem; Bem; Mal; Muito Mal; Não classificada ou sem informação. 

 

Figura 30 - Manuais de Procedimentos e Regulamentos existentes. 

 

Observações – Quer os Museus da Politécnica, quer o IGOT têm conhecimento que 

existem manuais em fase de elaboração, mas neste momento o que têm são pequenos 

procedimentos, normas e orientações dadas pelo SPUL. A Reitoria alude sobre o facto de 

não existir uniformidade de procedimentos por toda a UL. A Faculdade de Farmácia refere 

que existem apenas algumas normas para a Despesa e Receita e um “rascunho” para a Área 

de Compras. 

Comentários: Não consideramos verificada a hipótese atendendo a que a maioria tem a 

perceção de existirem apenas algumas orientações e normas de procedimentos dadas pelos 

Serviços Partilhados. 

 

Hipótese: Existe a perceção de melhoria na qualidade da correspondência eletrónica e 

partilha de ficheiros. 

bem 

não classificada 

não classificada 

bem 

bem 

sem inforrmação 

sem informação 

 

Reitoria

Museus

IGOT
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Questão 2 – Como classifica a qualidade do serviço de e-mail e sistema de ficheiros 

através do seu arquivo – correspondência eletrónica e partilha de ficheiro?  

Muito Bom; Bom; Satisfatório; Insatisfatório; Não aplicável ou sem informação. 

 

Figura 31 - Qualidade da correspondência eletrónica e partilha de ficheiros. 

 

Observações – O IGOT diz que o Outlook serviu como ferramenta para mudar 

mentalidades. Encontram-se a desenvolver um projeto com especificidades próprias. A 

Faculdade de Farmácia salienta que vão dando continuidade ao que já existia com a UNIC 

(anterior aos Serviços Tecnológicos), nomeadamente triagem; backups; firewall, sistema de 

redes. Atualmente começam a normalizar procedimentos e a centralizar as bases de dados. 

Comentários: Tomamos por base a evidência da perceção da maioria das unidades 

orgânicas considerar boa a qualidade da correspondência eletrónica e a partilha de ficheiros 

para considerarmos verificada a nossa hipótese. 

 

Hipótese: Verifica-se um aumento do grau de satisfação com a qualidade do serviço 

prestado. 

Questão 3 – A unidade orgânica está satisfeita com a qualidade dos serviços prestados? 

Extremamente satisfeita; Satisfeita; Insatisfeita; Extremamente Insatisfeita; Não aplicável ou 

sem informação. 

muito boa 

boa 

boa 

boa 

boa 

boa 

sem informação 
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Figura 32 - Qualidade dos serviços prestados. 

 

Observações – Os Museus da Politécnica consideram que em termos de opinião geral 

obtiveram ganhos efetivos e os seus colaboradores refere-os com frequência. O IGOT 

salienta a capacidade extraordinária da UL para mudar atendendo aos desafios sistemáticos. 

A Faculdade de Letras considera-se satisfeita com o que é prestado atualmente, podendo a 

opinião vir a ser alterada quando crescer o nível de intervenção e colaboração. Salienta no 

entanto a falta de suporte nas áreas académicas e de biblioteca. 

Comentários: Atendendo à evidência dos resultados, todas as unidades orgânicas 

encontram-se satisfeitas, podemos considerar que houve um aumento do grau de satisfação 

com a qualidade do serviço prestado. 

 

Questão 4 – Como tem sido o acompanhamento pelos prestadores? 

Muito Bom; Bom; Satisfatório; Insatisfatório; Não aplicável ou sem informação. 
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Figura 33 - Acompanhamento pelos prestadores. 

 

Observações – A Reitoria destaca a dificuldade do acompanhamento dos circuitos 

devido à distância, o que acaba por não serem bem geridos. O IGOT considera o 

acompanhamento satisfatório na medida em que existem áreas mais críticas que outras e 

considera ainda que não tem havido controlo do conjunto de responsabilidades passadas 

pelo SPUL, ou seja, o SPUL encontra-se assoberbado de trabalho o que dificulta bastante o 

acompanhamento. Dá o exemplo do caso do tesoureiro em que houve a capacidade louvável 

de resposta por parte do SPUL, havendo momentos que correram menos bem. 

Comentários: Considerando que a maioria das UO percebe o acompanhamento feito 

pelo prestador no mínimo como satisfatório, para além de bom e muito bom, torna-se visível 

a hipótese inicial. 

 

Questão 5 – Na sua opinião, o que pode ser feito para melhorar continuamente a 

qualidade do serviço prestado?  
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a) N.º de respostas convergentes  

Quadro 3 - Ações de melhoria para a qualidade dos serviços prestados. 

  

Nesta questão não atribuímos uma dimensão classificativa mas um quadro de opções 

que a seguir apresentamos:  

Comentários: Seis unidades orgânicas apresentam uma opinião convergente quanto a 

Reduzir o tempo de resposta como condição para melhorar a qualidade dos serviços 

prestados; cinco unidades consideram também Melhorar procedimentos uma condição para 

a melhoria dessa qualidade; três destacaram Melhorar o apoio técnico-administrativo e 

acrescentaram outra opinião e duas o Cumprimento dos prazos acordados (SLA). 

Podemos assim verificar que a capacidade de resposta e os procedimentos, precisam 

de ser melhorados por parte dos prestadores.   

 

 

 

 

 

 

a) Reitoria Museus IGOT Psicologia Educação Farmácia Letras 

6 

Reduzir o 

tempo de 

resposta   

Reduzir o 

tempo de 
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7. Conclusão 

O desenvolvimento deste estudo permitiu-nos avaliar a perceção do impacto da 

implementação dos Serviços Partilhados da Universidade de Lisboa sob três vertentes: 

dirigentes, colaboradores e clientes dos Serviços Partilhados. Com este propósito 

pretendemos contribuir para a condução de uma reflexão e discussão relativamente à mais-

valia desta gestão partilhada introduzida na UL com o objetivo de aperfeiçoar a sua atuação. 

Delineamos em traços sumários o processo de criação e as dificuldades associadas à 

implementação do SPUL, julgando aqui, que estas se verificaram mais ao nível da afetação 

por especialização e número de recursos humanos. Procedemos a uma súmula da 

reorganização dos serviços partilhados nas Áreas core, uma vez que são áreas consideradas 

passíveis de projetar mais representativamente na UL ganhos de eficiência e de eficácia.  

Da análise e tratamento dos resultados obtidos junto do Cliente SPUL, podemos 

concluir que os Serviços partilhados são mais eficazes do que eficientes, isto porque nos 

processos vertidos no critério da eficácia foram corroboradas mais hipóteses do que no 

critério da eficiência, isto é, atualmente obtém maiores ganhos ao nível da eficácia.  

Dos critérios de qualidade foi observável que o Centro de Recursos Comuns e 

Serviços Partilhados da Universidade de Lisboa tende a melhorar o seu desempenho, quer na 

qualidade do serviço, quer no acompanhamento dos seus processos.  

Estamos em crer que enquanto os Serviços partilhados não ultrapassarem as 

dificuldades quanto ao número e especialização de recursos humanos, continuará a não ter 

capacidade de resposta esperada pelos seus clientes e em melhorar procedimentos, pela 

mesma razão. 

Da opinião vertida pelos seus colaboradores, podemos perceber que embora na sua 

maioria se sintam satisfeitos e motivados com a atividade em serviços partilhados ainda não 

estão preparados para novos métodos de trabalho. Ficamos também a saber que precisam de 

se sentir mais envolvidos nos processos de tomada de decisão e em atividades de melhoria, 

não obstante, é percetível que consideram o desempenho do SPUL na UL como positivo, 

sendo certo porém que em relação à sua projeção, o mesmo já não acontece.  

O sucesso deste modelo de prestação de serviços será tanto maior quanto a capacidade 

de envolver todas as equipas e grupos de trabalho, encontrando formas de motivação como a 

valorização pessoal e profissional, exigindo no entanto, uma atitude inovadora e eficiente 

por parte da gestão de topo e demais dirigentes. Porque o primeiro impacto da mudança 
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incide sobre as pessoas, qualquer reorganização de serviços deve, desde o primeiro 

momento, equacionar a gestão dos seus colaboradores para a mudança, como sujeito, objeto 

e fim, no interesse de uma Administração Pública moderna e já que a criação dos serviços 

partilhados da administração pública pressupõe a obtenção de ganhos de eficiência e de 

eficácia, deve reconhecer o seu principal fator de sucesso: as pessoas.  

O percurso vai dando continuidade, mas o grau de sucesso desta caminhada estará 

sempre dependente da utilização permanente do triângulo virtuoso: melhorias constantes nos 

suportes tecnológicos; motivação dos trabalhadores e gestão de competências para se 

constituir como um instrumento de alinhamento de estruturas, processos e pessoas. 

Embora havendo ainda muito a dizer, finalizamos, colocando algumas questões quanto 

à inclusão nos Serviços Partilhados das áreas dos Serviços Académicas e de Biblioteca, já 

que não coube neste estudo fazer esta abordagem.  

Será um risco acrescido por falta de especialização de funções?  

Será devido ao distanciamento com o aluno e docente?  

Porque não um Balcão único dos Serviços Académicos com os seus processos comuns 

e rotineiros, deixando as especificidades com cada unidade orgânica?  

Porque não uma Biblioteca Unificada ou centralizada já que existe uma aplicação 

única e comum (SIBUL)?  

Quais os riscos?  

Quais os receios?  
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