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Resumo 

As tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) são as ferramentas chave da 

sociedade em que hoje vivemos. 

Trabalho no Gabinete de Gestão Financeira (GGF) do Ministério da Educação desde 

2006, na Direção de Serviços de Sistemas de Informação (DSSI), desempenhando 

funções nas áreas do desenvolvimento e gestão de Bases de Dados. 

Ao longo destes anos, tem-se verificado uma sobrecarga crescente de informação, 

que tem vindo a originar vários problemas, nomeadamente: a) existência de muita 

informação para o mesmo facto; b) existência de soluções não integradas que 

impossibilita a partilha da informação; c) dificuldade em saber que informação está 

correta; d) dificuldade em saber onde se encontra a informação correta; e) existência de 

trabalho repetitivo e redundante no tratamento da informação; f) a utilização massiva do 

suporte papel em detrimento do formato digital; g) enorme esforço de compatibilização 

das informações que apresentam infraestruturas de base diferentes; h) decisor confronta-

se com muita informação sobre o mesmo assunto. 

O desafio que abraçamos com este trabalho de investigação foi o de apontar e 

sugerir aspetos que devem ser observados pelo GGF para “adapta-lo” aos modernos 

conceitos de gestão. Estamos convencidos que se trata de aspetos que podem contribuir 

em si mesmo para uma melhoria nos serviços prestados, nomeadamente pela sugestão 

de uma possível abordagem relacionada com a utilização e impacto das TIC no ceio do 

GGF. 

Considerou-se a utilização de um único estudo de caso, com recurso a técnicas de 

investigação qualitativas (pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, tratamento dos 

resultados) e quantitativas (tratamento estatístico de dados recolhidos em questionários). 

Concluímos que a adoção de “políticas” que fomentem a centralização da 

informação por um lado, a desmaterialização por outro lado, e ainda a racionalização de 

outros serviços potencializados pelas TIC, corresponderá a uma possível solução. 

 
 
 
 
 
Palavras-chave: Informação, Conhecimento, Sistema de Informação, Processo, 
Sistema de Controlo de Gestão Automatizado, TIC, RFF. 
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Abstract 

The Communication and Information Technologies (CIT) are the most important 

tools at the present time. 

Since 2006 I’ve been working for the Ministry of Education, at the Financial 

Administration Department at Direção de Serviços de Sistemas de Informação (DSSI), 

in development and Data Base administration. During all these years an overloaded 

increasing of information has been being recognized, causing some problems, such as: 

a)the existence of lots of information about the same fact; b)the existence of non-

integrated solutions which make it impossible to share information; c)difficulty in 

recognizing the right information; d)difficulty in recognizing where the right 

information is; e)the existence of a repeated and redundant work in the information’s 

treatment; f)a wasteful use of paper support instead of the use of the digital form; g)a 

hard effort to make compatible information coming from different bases; h)the one who 

most decide is confronted by too much information at the same time. 

With this work we intended to focus on aspects that must be carefully observed by 

Gabinete de Gestão Financeira (GGF) in order to adapt it to the modern concepts of 

management. 

We believe that these aspects can contribute for services improvement making them 

better. This can be got, for example, by a possible treatment related to the CIT’s use and 

impact in the GGF. 

It was decided to use only one case study, using qualitative investigation techniques 

(bibliographical and documental research, data treatment) and quantitative investigation 

techniques (statistic treatment of data got by inquiries). 

 

We inferred that the use of polities that, on the one hand increase the information 

centralization and, on the other hand provide its dematerialization and, yet, the 

rationalization of other services empowered by CIT, can be a possible solution. 

 

 

 

Key Words: Information, Knowledgement, Information System, Process, Automatical 

System of Administration Control, TIC, RFF. 
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1. Introdução 

A constante evolução tecnológica e o número cada vez maior de entidades, clientes 

e fornecedores, que disponibilizam os seus serviços em ambientes eletrónicos, 

juntamente com uma maior informatização dos seus processos, exigem infraestruturas e 

sistemas de informação capazes de suportar: a) o constante aumento do fluxo de dados; 

b) a evolução e transformação das organizações; c) a dinâmica provocada pela 

mobilidade dos seus colaboradores e das polivalências das funções que efetuam. 

 

Ao longo do tempo, têm sido vários os modelos da gestão pública, que 

introduziram inovações a vários níveis, principalmente ao nível dos processos, 

tecnologias e lideranças. 

 

Os serviços prestados ao nível da Educação, atualmente, assumem uma atenção 

especial junto dos Governos e da Sociedade em geral. Tal facto deve-se ao impacto que 

a educação tem, não só na geração atual, mas principalmente junto das gerações futuras. 

Espera-se portanto, uma sociedade constituída por sujeitos bem preparados, isto é, com 

as capacidades e conhecimentos necessários para ocuparem os respectivos lugares na 

sociedade, contribuindo desta forma para o avanço e o progresso do país. 

 

Contudo, associado à qualidade de determinado “serviço”, seja o de educar ou outro 

qualquer, está o custo desse mesmo serviço. 

Neste contexto, as Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação, 

assumem um importante papel. É esperado que as soluções de SI/TI tragam mais 

eficiência e eficácia à prestação destes serviços para bem de todos; contribuindo para 

uma gestão mais eficaz dos recursos financeiros da Educação. 

 

Muitas das correntes teóricas atuais de modelos de gestão da Administração 

Pública, defendem o aparecimento de uma nova “matriz” de gestão que simboliza o 

“romper” absoluto com as técnicas de gestão existentes até então (CADAP 2009, INA 

Oeiras). 

 

“Se retomarmos como base de referência os ensinamentos de Mintzberg  

(Mintzberg, 1999) e a classificação de configurações estruturais por ele proposta, 
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poderemos facilmente perceber que a administração pública portuguesa continua a ter, 

no início do século XXI características de uma burocracia mecanicista e evidências 

análogas à metáfora mecanicista de Bilhim (2006). Com efeito, a percentagem de postos 

de trabalho em que se desempenham predominantemente tarefas rotineiras e repetitivas 

é ainda extremamente elevada, a hiperespecialização e a falta de um know-how 

generalista são evidentes na maior parte dos serviços, os procedimentos de trabalho 

altamente formalizados, as regras e regulamentos fazem sentir um peso considerável no 

quotidiano laboral dos funcionários, a comunicação institucional é altamente 

formalizada e os funcionários pertencentes aos níveis operacionais da base da pirâmide 

hierárquica não têm qualquer participação nas estratégias ou decisões dos dirigentes 

intermédios (e muito menos do topo estratégico). A tomada de decisão mais não faz do 

que seguir, com maior ou menor influência de interferências provenientes do exterior 

informal, um caminho de cumprimento estrito da formalização, conforme características 

das estruturas mecanicistas (Bilhim, 2006).” (SOCIOLOGIA, PROBLEMAS E 

PRÁTICAS, n.º 63, 2010, pp. 51-69).  

 

A mudança torna-se necessária para o presente e futuro sucesso das organizações 

públicas, e implica uma nova postura comportamental dos dirigentes, funcionários e 

agentes da Administração Pública no seu “saber estar” e “saber fazer”, o que passa por 

um novo “saber mais”. De acordo com a análise elaborada pela OCDE (1995), a 

reforma levada a cabo pela “New Public Management” ”NPM incidiu não só na 

mudança de estruturas, métodos de trabalho e processos mas também numa intervenção 

ao nível da cultura organizacional. 

 

Este modelo que, no seu estado puro e idealista, foi criado no Reino Unido por 

Margaret Thatcher no início dos anos 80, propagou-se a alguns países como a Austrália 

e a Nova Zelândia e assumiu a designação de "New Public Management" (NPM), 

procurando aproximar-se o modelo de gestão pública ao modelo de gestão privada.  

Estamos portanto perante uma nova gestão, onde gerir é medir, medir é comparar e 

comparar promove a melhoria. Trata-se de uma nova maneira de estar, fazer e pensar, e 

tem como característica principal a antecipação, isto é, falamos de uma nova postura 

mais pró-ativa. 

Esta nova “postura” é, evidentemente, uma nova estratégia cuja implementação 

passa, necessariamente pelo “aparecimento” de um novo gestor público, com 
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características novas, específicas, ou seja, o novo gestor público deve ser visionário, 

encarar a organização como um todo, deve estar atento à necessidade de 

informação/comunicação, fomentar um bom clima, deve estar disposto a aprender toda 

a vida, e acima de tudo não deve ter medo de decidir, mas fundamentado numa correta 

gestão de meios. 

 

Não existe uma decisão perfeita, na medida em que é impossível medirmos o 

alcance total das suas consequências, é impossível conseguirmos avaliar todas as 

alternativas assim como todas as consequências que daí advêm. No entanto, a 

organização deve ter um sistema que forneça ao decisor um conjunto de indicadores, 

baseados em informações fidedignas que permitam garantir, tanto quanto possível, as 

tomadas de decisão. 

 

Tarapanoff (Tarapanoff, 1995) cita Drucker, que afirma: "a informação é a 

ferramenta do Administrador".  

 

Assim, torna-se imperativo um olhar novo sobre recursos Humanos e a Tecnologia, 

sendo que esta última deve ser vista como um instrumento e um meio necessários para 

ajudar a conseguir obter os resultados pretendidos. 

 

Cassarro (Cassarro, 1988), afirma: "tanto mais dinâmica será uma empresa quanto 

melhores e mais adequadas forem as informações de que os gestores dispõem para as 

suas tomadas de decisão".  

  

O Tema deste trabalho é “Sistema de Controlo de Gestão Automatizado como 

forma de obter maior qualidade, eficiência e eficácia na gestão dos recursos financeiros” 

de organizações na Administração Pública, e enquadra-se na problemática das 

dificuldades de eficiência e eficácia na gestão dos recursos financeiros. 

A relevância deste trabalho deriva de qualquer organização nos tempos atuais, para 

uma gestão bem sucedida, necessitar de informações claras, precisas e atualizadas e no 

tempo certo, como recursos fundamentais (Castells, The Network Society, 2005). 

Se pensarmos numa organização com a complexidade do Ministério da Educação e 

Ciência (Decreto-Lei nº 125/2011 de 29 de Dezembro, que define a nova orgânica, que 
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passa a ter 8 serviços de administração direta, 4 serviços de administração indireta, 

estabelecimentos do ensino superior, órgãos consultivos entre outros), apercebemo-nos 

da importância que os sistemas e tecnologias têm como apoio à gestão quotidiana 

operacional, para além da gestão estratégica. 

 

1.1 Contextualização do problema de pesquisa 

Hoje em dia tudo gira a volta da informação1 e da velocidade com que esta circula 

(Laudon & Laudon, 2012). 

 

As TIC2 são utilizadas pelos organismos da administração pública, empresas, 

famílias e indivíduos. A sua rápida difusão exerce mutações no modo de vida das 

sociedades. Assume importância na vida coletiva e individual, atual.  

A tecnologia tem origem na sociedade, e exerce sobre esta uma influência 

decisiva no seu desenvolvimento. A sociedade Portuguesa tem usufruído dessas 

tecnologias, na administração pública, central e local e na estrutura empresarial 

portuguesa. 

A difusão das TIC contribuiu para simplificar processos administrativos, e 

proporcionar a redução dos custos que lhe estão associados. Assume um papel 

importante enquanto instrumento potenciador da mudança e promotor da 

modernização pelos serviços administrativos, na cidadania e da racionalidade 

económica. 

 

O grande desafio enfrentado pelas Organizações, reside na procura de uma 

vantagem competitiva, que lhes permita, num ambiente em frequente e constante 

mutação, obter um conjunto de novas ferramentas e mecanismos a fim de melhorar as 

práticas organizacionais e conseguir com isso uma verdadeira vantagem competitiva 

(Porter, 1998). 

 

Segundo Porter (Porter, Competition in Global Industries , 1986), todas as 

organizações geralmente possuem uma estratégia, mais ou menos planeada. Contudo, e 

                                                            
1 De acordo com as definições da APDSI (Agosto 2012): dados e factos que foram organizados e 
comunicados de forma coerente e com significado e a partir dos quais se podem tirar conclusões. 
2 De acordo com as definições da Wikipédia (Agosto 2012): Tecnologias da Informação e Comunicação - 
sigla para designarem a informática e sua potencialização com os recursos de comunicação. 
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tendo em conta que o desempenho de uma organização depende de vários fatores, 

internos e externos, nomeadamente sociais, políticos, económicos entre outros, o 

planeamento pode falhar, e com este todas as metas e objetivos ficam comprometidos. 

 

Na medida em que a informação é a matéria-prima do conhecimento3, o seu acesso, 

disponibilidade, tratamento e efetiva utilização assumem uma importância fundamental. 

A crescente necessidade de partilha de informação, aumento da sua segurança e 

rentabilização de recursos, leva cada vez mais as organizações a “olharem” para dentro, 

e procurarem métodos de gestão empresarial na Administração Pública que consigam 

“incorporar” as vantagens trazidas pela tecnologia da informação. 

 

 “a geração, processamento e transmissão de informação torna-se a principal fonte 

de produtividade e poder” (Castells, The Network Society, 2005). 

  

1.2 Questão de Investigação 

A questão à qual se procurará responder é a seguinte:  

“Sistema de Controlo de Gestão Automatizado como forma de obter maior 

qualidade, eficiência e eficácia na gestão dos recursos financeiros” de organizações na 

Administração Pública, e enquadra-se na problemática das dificuldades de eficiência e 

eficácia na gestão dos recursos financeiros. 

1.3 Objetivo da investigação 

A relevância deste trabalho deriva de qualquer organização dos tempos atuais, 

necessitar de informações claras, precisas e atualizadas no tempo certo, como recursos 

fundamentais para uma gestão bem-sucedida (Castells, The Network Society, 2005). 

Trabalho no Gabinete de Gestão Financeira (GGF) do Ministério da Educação desde 

2006, na Direção de Serviços de Sistemas de Informação (DSSI), desempenhando 

funções nas áreas do desenvolvimento e gestão de Bases de Dados. 

Ao longo destes anos, tem-se verificado uma sobrecarga crescente de informação, 

que tem vindo a originar vários problemas, nomeadamente: a) existência de muita 

informação para o mesmo facto; b) existência de soluções não integradas que 

impossibilita a partilha da informação; c) dificuldade em saber que informação está 

 
3 Conjunto de noções e de princípios que uma pessoa adquire pelo estudo, observação ou experiência e 
que pode integrar nas suas capacidades. 
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correta; d) dificuldade em saber onde se encontra a informação correta; e) existência de 

trabalho repetitivo e redundante no tratamento da informação; f) a utilização massiva do 

suporte papel em detrimento do formato digital; g) enorme esforço de compatibilização 

das informações que apresentam infraestruturas de base diferentes; h) decisor confronta-

se com muita informação sobre o mesmo assunto. 

No contexto de uma nova governação pública, os serviços da Educação são uma das 

vertentes que merecem a maior atenção dos Governos e da Sociedade em geral. Em 

plena Reforma da Administração Pública é esperado torná-la mais eficaz e eficiente, 

centrada na proximidade dos cidadãos e na melhoria dos serviços prestados. A 

Sociedade, em geral, espera que esta reforma permita o desenvolvimento de inovações 

tecnológicas que conduzam a uma gestão mais eficaz nos recursos financeiros na 

Educação. 

 

Dadas as necessidades e desafios desta realidade, onde segundo Castells (Castells, 

The Network Society, 2005) estamos a viver uma revolução tecnológica, este trabalho 

propõe-se contribuir para a reorientação das SI/TI no ME – GGF. Esta análise e estudo 

podem vir a propor uma solução que permita reduzir os custos do ME-GGF. 

Pretende propor uma possível solução interna, que permita “reorganizar” o processo 

da organização (GGF) responsável pelo controlo do orçamento geral de funcionamento 

dos 1070 agrupamentos de escolas. É desejável que este processo se torne mais 

eficiente4 e eficaz5. 

 

 “Gerir é tomar decisões. A matéria-prima necessária ao processo de tomada de 

decisões é a informação. Boas decisões e boa gestão dependem da qualidade e da 

oportunidade da informação disponível aos vários níveis da empresa” (Matoso, 1996). 

 

1.4 Organização do trabalho 

O presente projeto está estruturado em 6 capítulos.  

No primeiro capítulo é elaborada a introdução assim como a contextualização do 

trabalho. É apresentada a questão de investigação assim como os objetivos do estudo. 

                                                            
4 Eficiência ou rendimento refere-se à relação entre os resultados obtidos e os recursos empregues. 
5 A eficácia mede a relação entre os resultados obtidos e os HobjetivosH pretendidos, ou seja, ser eficaz é 
conseguir atingir um dado objetivo. 
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O segundo capítulo consiste na apresentação de conceitos de sistemas de informação 

e classificação dos mesmos, apresentação do conceito de sistema de controlo de gestão, 

sua função e âmbito. A reengenharia de processos para uma mudança de gestão como 

forma de obter uma vantagem competitiva. 

No terceiro capítulo é apresentada uma descrição pormenorizada do sistema/solução 

existente na organização. 

No quarto capítulo é exposta a descrição da metodologia de investigação adotada no 

estudo. 

O quinto capítulo mostra a caracterização da organização, assim como a 

apresentação e análise dos resultados e das hipóteses de investigação. 

No sexto e último capítulo são apresentadas as conclusões e recomendações, assim 

como sugestões para investigações futuras. 

 

2. Revisão Bibliográfica  

Este capítulo tem como objetivo fazer uma revisão da literatura existente, por forma 

a tornar possível a apresentação das iniciativas feitas até então, pelo organismo, para 

implementação de uma solução de TIC para o problema em estudo. 

Uma vez que o nosso estudo se debruça sobre a utilização de um “sistema de 

controlo automatizado de gestão”, passamos a apresentar: a) definição de sistemas de 

informação e sua caracterização; b) apresentação do conceito de sistema de controlo de 

gestão, contemplando a “reengenharia” dos processos de negócio (BPR) necessária à 

reorganização dos processos e estruturas administrativas. 

 

2.1 Sistemas de Informação 

2.1.1 Conceito de Sistema de Informação 

Existem muitas definições de sistemas de informação, dependendo 

essencialmente do aspeto que o autor pretende salientar. 

Assim, numa consulta à (Wikipédia - Sistema, 2012), encontramos a seguinte 

definição: “Um sistema (do grego sistemiun), é um conjunto de elementos 

interconectados, de modo a formar um todo organizado.”….. “O sistema é um 

conjunto de orgãos funcionais, componentes, entidades, partes ou elementos e as 

relações entre eles, a integração entre esses componentes pode-se dar por fluxo de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93rg%C3%A3o_(anatomia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Componente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Entidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Elemento
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informações,…, enfim, ocorre comunicação entre os órgãos componentes de um 

sistema.” 

 Vejamos agora o que dizem alguns autores primários: 

 “Um sistema de informação pode ser definido tecnicamente como um conjunto 

de componentes interrelacionados que recolhem (ou retêm), processam, 

armazenam, e distribuem informação para apoiar a tomada de decisão e controle 

numa organização.” (Laudon & Laudon, 2012, p. 15) 

No seu livro “Strategic Planning for Information Systems”, John Ward e Joe 

Peppard, citando a Academia Britânica de Sistemas de Informação (UKAIS) 

definem sistemas de informação como o meio através da qual as pessoas e as 

organizações, utilizando tecnologia, recolhem, processam, memorizam, utilizam e 

difundem informação. (Ward & Peppard, 2002, p. 3) 

 
Figura  1 - Dados e Informação 

 

 
Autor: o próprio 

 

Em síntese, podemos dizer que um SI engloba uma parte mais técnica, que inclui 

todo o seu equipamento, software e dados (para serem processados), e uma parte 

que podemos designar como “social”, uma vez que nesta estão incluídas as pessoas 

e os procedimentos, com o objetivo de reunir dados, processá-los com vista a obter a 

informação, armazená-la com vista a ficar disponível a quem dela necessite. 

 

2.1.2 Modelos de Sistema de Informação nas Organizações 

Todas as organizações possuem um SI como ferramenta essencial no 

cumprimento da sua missão. Todo o SI existente, possui características específicas 

quanto à sua finalidade, tecnologias utilizadas, mas principalmente quanto ao nível 

dos processos ou natureza das pessoas que envolvem (Amaral, 1994). 

 

8 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Informa%C3%A7%C3%A3o
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A informação, para ser útil, tem de possuir um conjunto de características que 

garantem a sua qualidade: Precisa, ou seja, tem de ser correta e verdadeira; Concisa, 

isto é, de fácil manipulação; Simples, ou seja, de fácil compreensão e Oportuna, isto 

é, deve existir no local e no momento correto. 

 
Figura  2 – Características da informação 

 

 
Autor: o próprio 

 

A informação pode ser classificada de acordo com a sua importância para a 

organização, em crítica, útil, interessante ou sem interesse conforme ilustra a 

figura seguinte: 
Figura  3 – A importância da informação 

 

 
 

Numa organização as pessoas desempenham papéis diferentes. Perante esta 

evidência, têm sido apresentados vários modelos de SI/TI. O mais conhecido destes 

modelos foi desenvolvido por Gibson e Nolan nos anos 1970. Este modelo, por sua 

vez, utiliza um modelo aplicacional hierárquico descrito por Anthony, que definiu a 
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estrutura para os sistemas de informação numa organização, hierarquizando-a em 

três níveis: estratégico, tático e operacional.  

Ao nível estratégico, as pessoas preocupam-se com os objetivos, recursos e 

políticas de longa duração; Ao nível tático são responsáveis pela execução dos 

planos e objetivos elaborados ao nível estratégico; Ao nível operacional monitoram-

se e executam-se as atividades diárias das organizações. 

 

O tipo e necessidade de informação para cada um destes níveis são diferentes. 

Por exemplo, enquanto ao nível operacional o gestor necessita de saber qual a 

quantidade que tem em armazém de determinada matéria-prima, ao nível estratégico 

o gestor necessita saber quais as tendências dos seus clientes relativamente aos seus 

gostos pessoais. 

Uma vez que a cada nível de gestão estão associadas necessidades e requisitos 

de informação diferentes, é possível criar níveis de informação equivalentes com o 

objetivo de suportar os respetivos níveis de gestão.  

 
Figura  4 – Níveis de gestão e respetivos níveis de informação 

 

 
 

Estes três níveis de informação e gestão já não são equivalentes quando 

mudamos para uma ótica diferente: O consumo de informação. 

Aqui ocorre uma inversão da pirâmide como se ilustra com a figura seguinte: 

 

10 
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Figura  5 – Níveis de gestão e respetivo consumo de informação 
 

 
 

Laudon (Laudon, Traver, & Laudon, 1996) apresentou uma nova proposta de 

modelo conceptual para a divisão da gestão da organização, que acrescenta o nível 

conhecimento entre o nível operacional e o nível tático.  

Neste “novo” nível, encontram-se as pessoas que primariamente usam, criam e 

distribuem informação ou conhecimento novo (secretárias, engenheiros, gestores, 

contabilistas, etc).  

 

2.2  Sistema de Controlo de Gestão 

O âmbito do controlo de gestão relaciona-se com a implementação dos objetivos 

estratégicos da organização. Uma vez que estes objetivos são de natureza diversa e não 

apenas financeiros (inovação, qualidade, produtividade, etc), assim devem ser os 

instrumentos do controlo de gestão, a fim de serem capazes de acompanhar esta 

diversidade de “naturezas” dos objetivos (Jordan, 2007). 

O controlo de gestão é uma das três funções de planeamento e controlo presentes na 

maioria das organizações, a par da formulação estratégica e do controlo de tarefas. O 

controlo de gestão encontra-se entre estas duas funções, e é o processo através do qual 

os gestores “influenciam” os restantes membros a implementar a estratégia da 

organização. 

O sistema utilizado pelos gestores para controlar as atividades na organização é 

denominado sistema de controlo de gestão (Anthony & Govindaranjan, 2007).  

 

Numa organização, não existe um comportamento “padrão” predefinido, ou um 

comportamento padrão. Assim sendo, parte do processo de controlo reside na 

comparação entre a situação atual e os planos decididos pela gestão, ou seja, comparar o 

previsto com o realizado, analisando as diferenças para os níveis de gestão. 
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O controlo de gestão envolve assim planeamento e controlo, atribuindo a estas 

componentes o mesmo “grau” de importância. De acordo com as três funções de 

planeamento e controlo supracitadas, a formulação estratégia está “focada” no longo 

prazo enquanto o controlo de tarefas incide no curto-prazo. 

Apesar das duas funções envolverem planeamento e controlo, o planeamento será 
mais importante na formulação estratégica e o processo de controlo no controlo de 
tarefas (Anthony & Govindaranjan, 2007). 

  
São várias as atividades que o controlo de gestão envolve, nomeadamente: 

• Planear do que a organização deve fazer; 
• Comunicar informação; 
• Avaliar informação; 
• Decidir que ações devem ser tomadas (ou não); 
• Influenciar os outros para mudar o seu comportamento. 

 

O planeamento é realizado de acordo com as circunstâncias no momento da sua 

formulação. Como tal, se estas mudarem as ações traçadas no plano podem ter de mudar 

por já não serem as mais adequadas. O controlo de gestão não requer necessariamente 

que todas as ações correspondam a um plano determinado, como, por exemplo, um 

orçamento. Da mesma forma, se for encontrada uma melhor abordagem, em relação à 

previamente determinada, para atingir os objetivos da organização, o controlo de gestão 

não deve ser um fator de obstrução (Anthony & Govindaranjan, 2007). 

  

Um sistema de controlo de gestão deve ser orientado à ação, com vista à tomada de 

decisão em tempo útil, não deve ter por objetivo a produção de documentos para 

enriquecimento do arquivo da empresa. O futuro deve ser a principal orientação do 

controlo de gestão, respondendo às necessidades de informação relativas à situação 

atual da empresa e também à previsão futura de resultados, com vista à tomada de 

decisões corretivas ou mudança de planos, tendo em conta o alinhamento com a 

estratégia da empresa (Jordan, 2007). 

  

12 
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2.3 Reengenharia de Processos (BPR) 

A reengenharia visa essencialmente a melhoria funcional de um sistema, através de 

alterações significativas que proporcionem essa melhoria, porém, sem alterar 

drasticamente as suas funções (Warden, 2000). 

 

O conceito de Reengenharia não é consensual entre os vários autores. Davenport, 

defende uma preocupação mais holística, enfatizando o lado humano. Afirma que para 

além das radicais mas necessárias alterações nos processos, é importante não perder de 

vista as implicações e mudanças ao nível tecnológico, humano e organizacional. 

(Davenport T. , 2003).  

 

Segundo Hammer e Champy (Hammer & Champy, 1993), a reengenharia é a 

junção de três ciências:  

• Organização e métodos associada ao acompanhamento do desempenho do 

processo; 

• À tecnologia de informação (TI) como componente tecnológico; 

• À gestão da mudança, que tem como função a de lidar com a organização, a 

sua cultura e o seu capital humano. 

 

Neste contexto, e face aos principais problemas acima identificados, vamos, dentro 

do âmbito definido, tentar promover a materialização de vantagens competitivas assim 

como a criação de valor, através da melhoria dos processos da organização, utilizando 

as potencialidades das tecnologias de informação, para melhorar o desempenho da 

organização relativamente as Requisições de Fundo de Funcionamento (RFF). 

 

3. Caracterização da Solução/Sistema Existente 

3.1 Introdução 

“O Gabinete de Gestão Financeira, abreviadamente designado por GGF, tem por 

missão garantir a programação e gestão financeira do ME através da correta 

identificação da execução orçamental e da gestão previsional fiável e sustentada do 

Orçamento do Estado afeto ao ME. 

2—O GGF prossegue as seguintes atribuições: 

a) Apoiar a definição das principais opções em matéria orçamental; 
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b) Assegurar a articulação entre os instrumentos de planeamento, de previsão 

orçamental, de reporte e de prestação de contas; 

c) Elaborar, difundir e apoiar a criação de instrumentos de planeamento e 

programação financeira do ministério; 

d) Assegurar a elaboração do orçamento de funcionamento do ME, bem como 

acompanhar a respetiva execução e a do orçamento de investimento; 

e) Gerir e apoiar a gestão de projetos do PIDDAC cofinanciados por verbas 

comunitárias.” 

Diário da República, 1.a série—N.o 208—27 de Outubro de 2006 

 

Planear, controlar, atribuir e acompanhar são as “palavras-chave” que 

caracterizam a missão do organismo, tudo isto dentro da área financeira. 

 

De facto, o acompanhamento da execução orçamental das escolas do ensino 

público representa a principal “função” deste organismo, onde a informação 

disponível se apresenta como o principal suporte aos processos inerentes ao seu 

normal funcionamento. 

Esta pode existir em abundância, mas revelar-se na prática de fraca utilidade, se 

não for de qualidade. Só com informação de qualidade e disponibilizada em tempo 

útil, é que é possível garantir a eficiência e eficácia de uma organização. 

 

Para se obter informação “com qualidade”, torna-se, cada vez mais, e hoje mais 

que nunca, necessário recorrer a sistemas de informação adequados, ou seja, que 

permitam o seu fácil manuseamento e respetiva fiabilidade, para que a sua utilização 

seja abrangente e de suporte á decisão (Maurício). 

 

3.2 Delimitação do Âmbito 

As Requisições de Fundos, pela sua natureza, ou seja, de acordo com o destino 

das verbas requisitadas, podem ser de Pessoal ou de Funcionamento, designando-se 

por RFP e RFF respetivamente. 

As de Pessoal, dizem respeito a vencimentos de pessoal docente e não docente, 

dos 1070 agrupamentos existentes, e representam a maioria da “fatia” do orçamento 

do MEC. As de Funcionamento, dizem respeito aos custos operacionais dos 
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Estabelecimentos de Ensino, como sejam água, luz, material, gás, alugueres, 

limpezas, obras, etc. 

Este trabalho vai debruçar-se sobre as RFF, uma vez que o seu “tratamento” é 

mais complexo, e como tal, consome mais recursos materiais e humanos, razão pela 

qual assume uma maior importância na reorientação do GGF, no acompanhamento e 

avaliação do seu plano de ação, para reduzir os seus custos e consequentemente os 

custos do estado, e procurar modelos mais eficientes de funcionamento. 

 

3.3 Solução Existente 

Em 2003, o GGF ficou com a responsabilidade de dar suporte a todo o Sistema 

de Informação Contabilístico (SIC) do Ministério da Educação, ou seja, ficou 

responsável pelos SIC de todos os serviços centrais (15) e regionais (5), assim como 

as escolas (1070), ao nível das requisições de Fundos de Funcionamento (RFF) e de 

Pessoal (RFP). 

Tal atribuição representou um passo importante do organismo em direção a 

centralização da informação, que começou pela estabilização do parque informático, 

assim como do SW a utilizar, cuja escolha recaiu sobre o Windows XP como 

sistema operativo6, e o Office 2003 como conjunto de aplicações de apoio, 

nomeadamente com o Excel e o Access, que na altura, se revelaram ferramentas 

excecionais no tratamento, consulta e armazenamento da informação. 

Foi igualmente uma oportunidade para se fazerem melhorias na automatização 

dos processos existentes, que na altura contribuiu fortemente para uma visão de 

integração e partilha de recursos. 

O GGF passou então a utilizar o Access como Base de Dados (BD), ou seja, 

como ferramenta exclusiva de armazenamento, manipulação e consulta; e o Excel 

como ferramenta para o cálculo e alguma manipulação, principalmente de valores 

numéricos. 

No entanto, num mundo onde o fluxo de informações é intenso, onde a palavra-

chave é a “mudança” e onde o “conhecimento” se tornou num recurso flexível, 

fluido, sempre em expansão (Hargreves, 2003), um mundo desmaterializado e 

desterritorializado, onde as barreiras do tempo e de espaço para que as pessoas 

 
6 De acordo com as definições da Wikipédia (Agosto 2012): é um programa ou um conjunto de programas 
cuja função é gerir os recursos do sistema (definir qual programa recebe atenção do processador, gerir 
memória, criar um sistema de arquivos, etc.), fornecendo um interface entre o computador e o utilizador. 
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comuniquem já não existem, exige que os organismos acompanhem esta dinâmica, 

reestruturando os seus SI bem como as suas infraestruturas capazes de suportar o 

aumento do constante fluxo de dados, a evolução física das organizações bem como 

a dinâmica de mobilidade dos seus colaboradores. 

 

Saber quando temos que evoluir e atualizar a nossa organização com as 

melhores tecnologias e como fazê-lo da melhor forma, de modo e evitar conflitos 

com o normal funcionamento da mesma, são aspetos de grande importância que 

levam muitas organizações a adiar constantemente uma realidade óbvia, que acaba 

muitas vezes por se traduzir em perdas crescentes de produtividade. 

 

Na sociedade moderna atual, os níveis de prestação de serviço e de eficácia 

requeridos são de tal maneira exigentes, que os atuais processos administrativos, 

altamente burocratizados e quase exclusivamente assentes em suportes de papel, 

representam um verdadeiro obstáculo à obtenção das tão desejáveis metas de 

eficácia e eficiência. 

“a geração, processamento e transmissão de informação torna-se a principal 

fonte de produtividade e poder” (Castells, The Network Society, 2005). 

 

O GGF mantém hoje o SI que em 2003 foi adotado, não tendo feito a sua 

revolução/evolução tecnológica, e neste momento depara-se com imensos 

problemas, nomeadamente ao nível da informação, pois atualmente a organização 

produz de forma exponencial ficheiros de informação (figura 6) que começam a 

tornar-se ingeríveis, ou seja, a informação não está de acordo com os requisitos de 

qualidade: Precisa, Concisa, Simples, e Oportuna. 

  

“Só com informação de qualidade e disponibilizada em tempo útil, é que se pode 

garantir a eficiência e eficácia de uma organização” (Maurício). 
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Figura  6 – Problemas GGF (apresentação DSSI, 2010)

 

Esta situação inviabiliza muitas vezes a sua utilização por parte da gestão de 

topo, retirando a possibilidade de por vezes atingir e consequentemente superar as 

metas estabelecidas, comprometendo desde logo os padrões de eficiência e eficácia 

desejados e muitas vezes necessários. 

O desempenho da organização começa, nos dias de hoje, a ser colocado em 

causa. Lidar adequadamente com a complexidade e heterogeneidade dos Sistemas e 

a procura de flexibilidade nos serviços disponibilizados, são nos dias de hoje fatores 

críticos de sucesso. 

A capacidade de adaptação à mudança foi palavra-chave do influente relatório 

publicado pela OCDE no ano de 2000. 

 

O GGF é um organismo que, no cumprimento das suas funções, interage com 

várias outras entidades e organismos. Esta interação traduz-se na troca de 

informações entre todos.  

Se cada entidade for representada por uma caixa, e cada interação por uma linha 

que as une simbolizando a respetiva troca de informação (biunívoca), conseguimos 

esquematicamente representar que entidades interagem e que tipo de iteração existe 

entre elas. Assim sendo, surge o diagrama de contexto abaixo apresentado, com as 

entidades existentes e respetivas relações. 
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Figura  7 – Diagrama de contexto MEC 
 

 
 

Este diagrama de contexto representa o GGF e as principais entidades que 

interagem no processo de atribuição mensal de meios financeiros às escolas da rede 

pública.  

De salientar, o facto de se tratar de um processo executado mensalmente, uma 

vez que esta atribuição de meios financeiros obedece a um sistema duodecimal, 

para que a sua execução possa ser observada e controlada de forma precisa, para 

que todos os orçamentos, de todos os agrupamentos, sejam devidamente cumpridos 

sem sobressaltos. 

 

3.4 O Pedido de Libertação de Créditos (PLC) 

Este processo de atribuição de meios financeiros às escolas inicia-se com a 

elaboração do PLC. 

O valor do PLC é calculado com base nos pagamentos previstos para o mês, e 

junta os valores das RFF e RFP separadamente, por rubrica orçamental e por fonte 

18 
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de financiamento, e no saldo existente entre os créditos já libertados e os 

pagamentos efetuados até ao final do mês anterior. 

As rubricas orçamentais que existem são duas, a 06.02.03 ou simplesmente a 

06 ou programa 06, e a 11.02.00 ou simplesmente a 11 ou programa 11. Esta 

divisão em 06 e 11 diz respeito apenas à natureza dos recursos utilizados, isto e, no 

caso de se tratar de bens perecíveis como despesas com água, óleo, gás, 

eletricidade, estamos perante despesas correntes, registadas na 06; se pelo contrário, 

se tratarem de despesas em bens não perecíveis, onde o bem é suscetível de ter 

diversas utilizações, como um vidro, o arranjo de um computador ou fotocopiadora, 

o teto de uma sala, a baliza do campo de jogos, estamos perante despesas de capital, 

registadas na 11. 

Dentro de cada uma destas rúbricas, as verbas são classificadas por fontes de 

financiamento ou FOFIs, que uma vez mais servem para dividir os montantes de 

acordo com o seu tipo e proveniência, como mostra a tabela seguinte: 

 
Tabela 1 – Tabela PLC/RFF/FOFI 

 

 
 

De seguida, é apresentado um quadro que resume o processo de atribuição 

mensal dos meios financeiros as escolas: 
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Tabela 2 – Tabela atribuição mensal de meios financeiros às escolas da rede pública 
 

 

FASE PROCEDIMENTOS RESPONSÁVEL
TEMPO PREVISIVEL DE 

EXECUÇÃO LEGISLAÇÃO DE SUPORTE EM VIGOR (2008)

1- P.L.C. 
Pedido de Libertação de 

Crédito

Deverá ser solicitado mensalmente a DGO um 
pedido para a libertação de créditos, que 
contemple os valores dos pagamentos 

previstos para o mês, o saldo existente entre os 
créditos já libertados e os pagamentos 
efectuados até ao final do mês anterior.

Chefes de Divisões 
da DDCP e DOIE

Primeiros cinco dias utéis de 
cada mês

Lei 8/90 de 20/02(Lei de bases Cont.pública) ; DL 191/99 de 05/06 
(Regime tesouraria do Estado); Lei 91/2001 de 20/08 (Lei 

enquadramento orçamental); DL 155/92 de 28/07(Estabelece a 
RAFE); Lei 67-A/2007 de 31/12 (LOE); DL 41/2008 de 10/03(DL 

execução orçamental); 

2 - Envio das RFF e RFP
Os montantes solicitados são enviados para a 
FCCN/MISI em suporte digital (Ficheiro XML), 

e para o GGF em suporte papel. 

Escolas / MISI 
/DSSI/UMAL

RFP - até dia 8 de cada mês // 
RFF - até dia 18 de cada mês

Oficio Circular Conjunta 1/GGF/MISI/2006 de 27/09(Requisição 
de fundos de pessoal e material); Circular n.º5/GGF/2006 de 20/12 

(Req fundos pessoal de 2007); Circular n.º1/GGF/2008 de 
08/01/2008(Req fundos de material 2008); 

3 - Revisão dos dados e 
processamento

Os montantes solicitados pelas escolas serão 
conferidos e validados, sendo posteriormente 
verificado o cumprimento de todas as regras 

orçamentais para permitir o seu processamento

Todos os elementos 
das Divisões da 
DDCP e DOIE 

Definido mensalmente  no 
"Plano mensal de pagamentos"

DL 71/95 de 15 Abril (alterações orçamentais da competência do 
governo); DL 26/2002 de 14/02(Classificador de receitas e 

despesas públicas); Circular A 1335 de 30/07/2007 da DGO(OE 
2008); Circular A 1338 de 01/04/2008 da DGO(complemento DL 

Execução Orçamental) e diversas instruções emitidas pela DGO.

4 - Autorizações /SIC/ II/ 
SIBS/ IGCP

O processamento dos pagamentos deve ser 
acompanhado pelo pedido da respectiva 
autorização de pagamento, que após ser 

aprovada deverá ser enviada, através do SIC 
para o II, que processará o ficheiro e o enviará 

para o SIBS.

Chefes de Divisões 
da DDCP e DOIE e 

DSSI

Pessoal:48 horas antes do dia 
previsto para o recebimento dos 

vencimentos por parte dos 
funcionarios das escolas.    

Funcionamento:Até ao 6º dia útil 
do fim de cada mês

Circular-A 1225 de 04/03/94 da DGO (novo regime de 
administração financeira do estado); DL 166/98 de 25/06(Sistema 
de Controlo Interno da Administração Financeira do Estado); DL 

344/98 de 06/11(Lei Orgânica da DGO); Aviso 18845/2007 de 
03/10 (data pagamento vencimentos)

5 - Disponibilização dados na 
internet/intranet do GGF

As escolas poderão consultar os respectivos 
montantes autorizados na página do GGF

DSSI No dia em que o montante 
autorizado é disponibilizado

Oficio Circular 12/GEF/2004 de 24/06: " -Consulta de autorizações 
de pagamento de requisições de fundos. -Numero de autorização 

de pagamento a utilizar nas guias de reposição abatidas"; 
Ofício Circular n.º1/GGF/2005 de 03/01 (certidões de receita e 

declarações de retenção de IRS/ADSE ).

ATRIBUIÇÃO MENSAL DE MEIOS FINANCEIROS ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA - MAPA SINTESE

 

Vamos expandir a entidade GGF, e ver quais os fluxos de informação 

existentes, a sua origem e o seu destino. 

No fundo, vamos agora apresentar o diagrama de contexto do GGF, que no 

diagrama anterior corresponde à entidade envolta no círculo encarnado. 
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Figura  8 – Diagrama de contexto GGF 
 

 
 

3.5 As Requisições de Fundos de Funcionamento 

As RFF correspondem às verbas necessárias ao funcionamento do agrupamento 

ou da escola não agrupada (verbas referentes a aluguer, água, luz, limpezas, 

comunicações, etc.). No fundo, englobam todas as despesas que não são 

vencimentos. Ver Anexo I – Requisição de Fundos de Material. 

Podemos dividir uma RFF em duas “partes” distintas; uma referente aos valores 

da despesa, e outra com as compensações em receita, que incluem as guias de 

receita que sustentam a despesa “requisitada”. 

Tanto do lado da despesa (valores de despesa) como da receita (guias de receita), 

os montantes estão divididos por Fontes de Financiamento (FOFI), que de acordo 

com o quadro (Quadro PLC/RFF/FOFI) anteriormente apresentado. 

Para que se perceba melhor uma RFF, vamos de seguida apresentar uma 

descrição detalhada sobre a natureza dos montantes incluídos em cada FOFI. 
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FOFI 111 ‐ Receita Geral do estado 

Os valores desta fonte de financiamento, são atribuídos individualmente no 
início do ano, pelo MEC, através do GGF a cada agrupamento de escolas. São 
valores que saem do Orçamento Geral do Estado. A sua libertação esta sujeita 
ao regime duodecimal, isto é, todos os meses é libertada a tranche 
correspondente ao mês em causa (1/12 avos do orçamento atribuído). Isto 
permite acompanhar ao pormenor a sua execução, verificando, a qualquer 
momento, se a escola esta ou não a respeitar o seu orçamento, não só em 
termos globais, como os valores para o mês em causa. Dentro deste "esquema" 
de acompanhamento e controlo da execução orçamental, a escola pode, 
excecionalmente, requerer antecipações de duodécimos, pedir reforços de 
verbas do orçamento, pode sofrer cativações de verbas por ordem da tutela, 
sempre sem exceder o valor do seu orçamento disponível. 
 
FOFI 123 ‐ Receitas Próprias 

Os valores desta fonte de financiamento vêm das receitas próprias da escola, 
como as matrículas, transferências de famílias, entre outras. Estas verbas são 
entregues pela escola no tesouro, que passa uma guia de montante igual ao 
entregue. Posteriormente, a escola requisita esses montantes, através de uma 
ou mais RFF, pedindo os valores na despesa, e anexando a guia de receita de 
valor correspondente. Neste FOFI, podemos dizer que todos os valores 
requisitados são acompanhados pela respetiva guia de receita, e que 
correspondem sempre a verbas provenientes de receitas próprias da escola na 
sua totalidade. 
 
FOFI 242 e FOFI 280 ‐ Receitas da Comunidade Económica Europeia 
No seguimento do FOFI 123, trata-se de verbas que não saem do Orçamento 
Geral do Estado. Estas vêm de fundos comunitários, são requisitados pelas 
RFF e tal como as do FOFI 123, são sempre acompanhadas pelas respetivas 
guias de receita de igual valor. 
 

 

3.5.1 O Circuito Completo das RFF 

Como já abordamos, as RFF são enviadas em suporte papel para o GGF, e 

simultaneamente em formato digital, ou seja, num ficheiro XML. Vamos agora 

abordar o circuito na sua totalidade, fazendo a representação esquemática do 

processo, desde o seu início na escola ate a sua conclusão no GGF. 

22 



“Um Sistema de Controlo de Gestão Automatizado como forma de obter maior qualidade, eficiência e 
eficácia na gestão dos recursos financeiros.” 

 

23 
 

A apresentação será feita por partes, pois vai ser acompanhada pela respetiva 

explicação descritiva. No entanto, poderá ver o esquema integral no Anexo II – 

Fluxograma das RFF. 

Estas verbas necessárias ao funcionamento das escolas (custos operacionais) vão 

sendo geridas através do SW adquirido pelas mesmas e certificado pelo MEC para 

este efeito, que gera um resumo mensal desta requisição, que depois de assinado e 

autenticado pelo diretor da escola, é enviado (em suporte papel) para o GGF. 

Paralelamente é gerado um ficheiro em formato XML pelo mesmo SW que é 

exportado para a MISI, que após ser validado (em termos de formato) é carregado 

na BD central criada para o efeito. 

Figura  9 – Diagrama (parte 1) 
 

 
 

A MISI, por sua vez, sincroniza duas vezes por dia (de madrugada e às 13h) os 

dados financeiros das rubricas do funcionamento (RFF) com o GGF, para uma BD 

(FCCN) criada para o efeito. 

Figura  10 – Diagrama (parte 2) 
 

 
 

No GGF, esta BD é replicada (MISI-Teste) por questões de segurança, pelo que 

todo o tratamento e consultas feitos aos dados das RFF utilizam sempre esta 

“réplica”. 
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A primeira coisa depois da sincronização com a MISI e atualização da BD 

“réplica”, é verificar se a sincronização correu bem, isto é, é feita uma verificação 

da consistência dos dados recebidos, por forma a conseguir-se detetar se existiram 

problemas na comunicação destes. Caso se verifiquem problemas na sua 

transmissão, é imediatamente comunicado à MISI (normalmente por telefone e 

acompanhado posteriormente por um Email) para que, resolvido o problema, se 

proceda a nova exportação. Dependendo da gravidade do problema, pode dar-se o 

caso em que seja necessário proceder-se à introdução dos dados manualmente na 

DIOE, numa BD (Access) criada para o efeito, utilizando as RFF em papel 

enviadas pela escola para o GGF. 

Figura  11 – Diagrama (parte 3) 
 

 
 

Se a sincronização correu bem, começa a monitorização dos dados. Aqui, vamos 

ver quantas escolas já enviaram os dados das RFF assim como os montantes 

envolvidos. Este acompanhamento é importante, para se ir verificando ate que 

ponto estes valores que estão a ser requisitados, estão ou não dentro do valor 

“espectável” para o P.L.C.. 

Após a monitorização que inclui algum tratamento dos dados com vista à criação 

de um conjunto de indicadores simples num ecrã criado para o efeito (Ecrã da 

monitorização das RFF), os dados são enviados para a DIOE, onde começa um 
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“penoso sistema de controlo e validação”, que envolve o cruzamento de dados, 

utilizando uma data de ficheiros de Access e Excel, e que termina com a criação de 

tabelas específicas com estes dados, que respeitam o protocolo de dados exigido 

pelo Instituto de Informática. Anexo III – Estrutura das Tabelas de acordo com 

o protocolo estabelecido com o II. 

Figura  12 – Ecrã de monitorização das RFF 
 

 
 

É precisamente aqui nesta fase, identificada no diagrama ((RFF – Diagrama – parte 

4)) com um círculo a vermelho, identificada como sendo a fase onde se realiza a 

validação/controlo das RFF envolve uma “teia” de ficheiros, papel e pessoas, e 

levanta por isso a pergunta de partida, assim como suscita as questões formuladas. 
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Figura  13 – Diagrama (parte 4) 
 

 
 

Vamos, passo a passo, descrever ao pormenor o processo de validação / controlo 

das RFF. Começamos por apesentar um quadro/tabela que relaciona a unidade 

orgânica com os respetivos processos, subprocessos, e cada um destes com os 

respetivos procedimentos. Cada procedimento está identificado com uma letra, e 

vai ser “descascado” ao pormenor. 

 
Tabela 3 – Tabela UO/Processos/Subprocessos/Procedimentos 

 

 
 

 
Ref. 

Input 
Descrição da Tarefa 

Output Responsável 
Divisão/ 

  Funcionário Descrição Descrição 
 
 

G 
 

 
Requisições de 

Fundos 

 
Sincronização FCCN / MISI 

/ GGF 

 
Dados RFF 

 
DSSI 
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As requisições de fundos em formato digital são enviadas para a base de dados 

que se encontra sob administração e responsabilidade da MISI e localizada na FCCN 

– Fundação para a Computação Científica Nacional, localizada no Campus do 

Laboratório Nacional de Engenharia Civil, LNEC. 

No GGF encontra-se uma réplica do modelo de dados referente à área financeira 

da base de dados da MISI, localizada fisicamente no repositório de dados do GGF 

em base de dados MS SQL Server 2005. 

Diariamente são efetuadas duas sincronizações entre as bases de dados de modo 

a garantir a atualização de dados no GGF. 

Esta sincronização é da responsabilidade da MISI. Sempre que é necessário uma 

atualização extraordinária dos dados das requisições de fundos, é feito um pedido à 

MISI para proceder à sincronização. 

 

 
Ref. 

Input 
Descrição da Tarefa 

Output Responsável 
Divisão/ 

  Funcionário Descrição Descrição 
 

 
H, I 

 

 
Tabelas de 

Dados 

 
Tratamento para criação de 

indicadores e envio para DSOE 

 
Tabelas c/dados 
tratados das RFF 

 
DSSI 

 

 

Chamar o programa SQL Enterprise Manager para gestão do SQL 

da máquina ggfws82, localizada na sala 3.13 da DSSI. Tem 

acesso à máquina o Diretor de Serviços e dois técnicos superiores da 

DSSI. É nesta máquina que esta localizada a BD que serve de 

repositório das tabelas, consultas e “storeprocedures” que dão suporte ao 

processamento/tratamento dos dados das Requisições de Fundos de Funcionamento. 

A estrutura das tabelas utilizadas está apresentada no Anexo IV – Estrutura das 

Tabelas das RFF, e é listada de seguida: 

• tblEscolas 
• Agrupamento 
• Balancete 
• Extracao 
• Guia 
• RequisicaoFundosFuncionamento 
• RubricaGuia 
• RubricaOrcamentalFuncionamento 
• TipoExtracao 
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Exportamos as tabelas para uma BD Access chamada 

FuncionamentoPrimeiro.mdb localizada na mesma máquina (ggfws82), com um 

tamanho de 157 Mb. 

Aqui são executadas 3 (três) consultas - Cria_MISI_RFF_Guias, 

Cria_MISI_RFF_Totais e Cria_MISI_RFF_Guias_Totais  - que criam 3 (três) tabelas 

com o mesmo nome das consultas que as originam, e posteriormente são enviadas 

para outra BD em Access chamada Tabelas_Funcionamento.mdb, situada numa 

maquina da DSOE, com um tamanho de 27 Mb, e que são utilizadas por esta divisão 

para cruzar com outras tabelas por forma a controlar os totais das RFF. São também 

exportados dentro desta direção de serviços para várias folhas de Excel. 

 
Figura  14 – Sincronização MISI/GGF 

 

 
 

Uma nota para o facto destes dados chegarem ao GGF exportados via SQL, e 

acabarem por ser cruzados em ficheiros de Excel, fruto de sucessivas intervenções 

dos técnicos de informática. 

“… um claro subaproveitamento de capital humano, o mais valioso recurso de uma 

organização (Chiavenato, 2009)” 

 

 
Ref. 

Input 
Descrição da Tarefa 

Output Responsável 
Divisão/ 

  Funcionário Descrição Descrição 
 

 
J 

 
Requisições 

 
Receção das RFF em formato 

papel 

 
Protocolos 

 
UMAL 

 

 

As requisições enviadas pelas escolas em formato de papel, vão diretamente para 

o expediente do GGF, onde são separadas por divisão, e registadas num ficheiro de 
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Excel criado para o efeito, e que fornece uma listagem com as RFF que chegaram 

(protocolo). 

 
Figura  15 - Ecrã do ficheiro Excel para registo da chegada das RFF 

 

 

 

 
Ref. 

Input 
Descrição da Tarefa 

Output Responsável 
Divisão/ 

  Funcionário Descrição Descrição 
 

A 
 

 
Tabelas 

 
Controlo de execução orçamental 

e validação das RFF 

 
Requisições 
Validadas 

 
DOIE 

 

 
Separar as requisições por distrito, verificar se contêm as guias de receita e 

solicitar à escola caso estejam em falta. Esta verificação é feita manualmente, 

Requisição a requisição à medida que estas vão chegando da UMAL. 

As Guias de Receita são fotocopiadas e enviadas para a 6ª Delegação sempre 

que a escola não as tenha remetido em duplicado. 

Posteriormente, a RFF é registada na respetiva ficha de controlo, de acordo com 

o FOFI que se vai registar. 

Os valores referentes ao FOFI 111 (orçamento geral do estado) são registados 

em ficheiro Excel, um por cada escola, o que perfaz um total de 1070 ficheiros, com 

500Kb cada, abertos e atualizados um a um, independentes uns dos outros. 

Cada livro (ficheiro de Excel) destes tem como nome o código da respetiva 

escola (facilita a sua identificação e consequente pesquisa), e tem oito (8) folhas com 
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fórmulas que as relacionam entre si como se mostra no Anexo V – Livro Excel de 

registo dos FOFIs - FOFI 111. 

Os restantes FOFIs (FOFI 123, FOFI 242 e FOFI 280), que se fazem 

acompanhar pelas respetivas Guias de Receita, são registados noutros ficheiros, estes 

em Access, um por cada divisão, ou seja, quatro (4), como se mostra no Anexo V – 

Livro Excel de registo dos FOFIs - FOFIs 123, 242 e 280. 

Com vista a deteção de erros provenientes do registo manual das RFF, vão 

cruzar-se estes ficheiros dos vários FOFIs, com os valores exportados da DSSI fruto 

da sincronização diária desta com a MISI. 

É aqui que se “cruzam” estes dois sistemas”, que funcionam em paralelo, um 

perfeitamente automatizado com os dados provenientes das escolas via exportação 

digital, e um segundo igualmente vindo das escolas, mas em formato papel. 

 

 
Ref. 

Input 
Descrição da Tarefa 

Output Responsável 
Divisão/ 

  Funcionário Descrição Descrição 
 

C 
 

 
Dados 

 
Criar ficheiro de pagamentos 

 
 Ficheiros com 

pagamentos 

 
DDCP/DOIE 

 

 

São criados 4 ficheiros de pagamentos, um por cada divisão. Na criação destes 

ficheiros, são utilizados vários ficheiros Access. Primeiro é aberto o ficheiro 

Req_Esc_Div_02/03/04/05 de acordo com a divisão, que tem ligações a outros 

Access, e que criam por divisão e por programa (06 e 11) através de consultas 

criadas para o efeito, uma tabela com todos os valores finais para pagamentos. 

 

 
Ref. 

Input 
Descrição da Tarefa 

Output Responsável 
Divisão/ 

  Funcionário Descrição Descrição 
 

D 
 

 
Ficheiro com 
pagamentos 

 
Criar ficheiros para SIC 

 
 Emissão de 

autorização de 
pagamentos 

 
DDCP/DOIE 

 

 

Finalmente, é utilizado outro Access designado por “Interface”, que importa as 

tabelas anteriormente criadas com os pagamentos, e através de um menu com várias 

opções, são criados, por divisão e por programa, seguindo uma estrutura de tabelas 

própria (Anexo III), os ficheiros finais que são passados por FTP para o SIC. 
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Agora que os ficheiros dos pagamentos estão no SIC, e comprovados que os 

seus valores cabem dentro dos montantes requisitados pelo PLC (previsão dos 

créditos necessários para cobrir os pagamentos), é feita a sua aprovação pelos 

responsáveis máximos do GGF (E). 

Finalmente são criados e enviados para o II para que os pagamentos possam ser 

efetuados (F). 

Esquematicamente, podemos descrever o circuito atual da seguinte forma: 

 
Figura  16 – Descrição do circuito da informação do GGF 

 

 
 

Ainda seguindo este esquema, podemos corresponder a parte “esbatida” de todo 

este processo das RFF ao problema de partida abordado por este trabalho, e sobre a 

qual reside a investigação deste trabalho, inserida na problemática das dificuldades 

de eficiência e eficácia na gestão dos recursos financeiros. 

 

3.5.2 Melhorias perspetivadas 

Olhando para a organização como um todo, e de fora para dentro, podemos 

resumir os ganhos ou potenciais ganhos numa redução substancial de custos. 

Ao olharmos para dentro da organização, veremos que esta redução pode 

resultar fundamentalmente da ação sobre as 3 seguintes vertentes: 

I. Centralização da Informação; 

II. Desmaterialização; 
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III. Racionalização de outros serviços potencializados pelas TIC. 

 

Centralização da Informação 

A centralização da informação, como vimos, é um dos grandes problemas com 

que esta organização se debate. Centralizar significa aumentar a segurança, facilitar o 

acesso e garantir uma elevada qualidade da informação, ao mesmo tempo que se 

consegue controlar, de forma bem mais eficaz, a proliferação, muitas vezes 

descontrolada, dos ficheiros na rede (Figura 17), situação muitas vezes aflitiva para 

os seus gestores. 

 
Figura  17 - Relatório de gestão da rede informática do GGF 

 

 
 

Desmaterialização 

Como vimos, na organização, a desmaterialização da informação surge como um 

“bem de primeira necessidade”, tal o volume de papel existente bem como as horas 

gastas no seu registo, não esquecendo o espaço físico para o seu arquivo. 

Uma vez que desmaterializar significa acabar com as barreiras tempo e espaço, 

promovendo assim a comunicação entre as pessoas, só nos resta abrir esta porta e 

seguir em frente. 
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Racionalização de outros serviços potencializados pelas TIC 

 Estamos a olhar para os ganhos provenientes do aumento da eficiência e 

eficácia de cada trabalhador, na medida em que passa a dispor de mais tempo para 

fazer, mais e melhor informação para o fazer, e consequentemente estamos perante 

um claro aumento da dinâmica da organização. 
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Tabela 4 – Problemas / Proposta de Soluções / Impactos na Organização 
 

    IMPACTO na 

Organização 

  Antes Depois Baixo Médio Alto 

C
en

tr
al

iz
aç

ão
 d

a 
In

fo
rm

aç
ão

 

1070 ficheiros Excel p/controlo da 
execução orçamental 
 
4 ficheiros Access (1 por divisão) 
para registo Guias receita 
 
16 ficheiros (4 por divisão) para 
criação dos ficheiros de pagamentos 
 
1 ficheiro Access (Interface) 
 
4 ficheiros (1 por divisão) p/ 
controlo da informação antes de 
passar para o interface 
 
4 ficheiros Access (1 por divisão) 
p/registo de entrada das RFF 

 
 
 
 
 

Data Warehouse 
 

SQL 
 

Alimentando uma 
ou mais aplicações 
ou interfaces tudo 
em ambiente WEB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

D
es

m
at

er
ia

liz
aç

ão
 1070 requisições em formato papel, 

mensalmente, com as respetivas 
guias de receita, e muitas vezes 
com balancetes, plano de aplicações 
de verbas e cópias de ofícios, que 
apesar de não fazerem parte das 
RFF as escolas teimam em enviar. 
Tudo isto dá em média8 6.420 
folhas mês ou 77.040 folhas ano. 
 

Substituição da RFF 
por uma única folha 
com os totais de 
cada FOFI ou 
implementar a 
assinatura digital9 
que reduziria o 
papel a zero em 
virtude de tudo 
passar a circular em 
formato digital. 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

R
ac

io
na

liz
aç

ão
 d

e 
ou

tr
os

 se
rv

iç
os

 
po

te
nc

ia
liz

ad
os

 
pe

la
s T

IC
 

Várias fontes de dados (ficheiros 
em access, excel, papel) 
 
Gestão da rede cada vez mais difícil 
e complexa 
 
Aumento gradual da desmotivação 
dos funcionários, responsável por 
perdas ao nível da eficiência e 
eficácia. 

Redução substancial 
do nº de ficheiros 
 
Simplificação da 
gestão e melhoria da 
performance da rede 
Mais tempo para 
aferir processos, 
fazendo assim mais 
e melhor. 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                            
7 Impacto reduzido, na medida em que o interface é uma aplicação sem interação com o utilizador. 
Resume-se a um botão que, depois de toda a informação validada e dada como definitiva, cria um ficheiro 
de texto com um formato específico (Anexo III).  
8 De acordo com o chefe de divisão da DOIE, cada requisição tem em média 6 folhas, pelo que: 1070 
(agrupamentos) X 6 (folhas p/RFF)  = 6.420 folhas MÊS ou sejam 13 resmas papel (500 folhas resma) ou 
77.040 folhas ANO ou sejam 154 resmas papel (500 folhas resma). 
9 Os custos prendem-se com um leitor de cartões e o SW apropriado para a leitura do certificado. Hoje a 
maioria dos teclados já têm leitor de cartões incorporados e rondam os 20 ou 25 euros. O SW esta 
disponível gratuitamente para download no site do cartão do cidadão. 
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De forma esquemática, a solução proposta, ou melhor, uma das soluções 

possíveis de serem implementadas ou seguidas pela organização, pode ser 

representada ou ilustrada da seguinte forma: 

 
Figura  18 - Descrição de uma solução possível 

 

 
 

4. Metodologia de Investigação 

Este capítulo apresenta a descrição do trabalho empírico, a partir do qual se obterão 

as principais conclusões. São apresentados os procedimentos metodológicos utilizados 

para a realização da pesquisa. 

   

A metodologia de investigação é sempre um fator determinante na forma como se 

vai abordar o objeto de estudo, na medida em que determina e estabelece os métodos a 

utilizar na análise de determinado “fenómeno”, tendo em conta um objetivo pré 

definido. 

Como tal, a sua escolha representa uma das mais importantes decisões a tomar para 

a elaboração da pesquisa.  

 

“Tradicionalmente a investigação quantitativa e a investigação qualitativa estão 

associadas a paradigmas. A distinção entre paradigmas diz respeito à produção do 

conhecimento e ao processo de investigação e pressupõe existir uma correspondência 

entre epistemologia, teoria e método. No entanto, a distinção é usualmente empregada a 
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nível do método. Cada tipo de método está portanto ligado a uma perspetiva 

paradigmática distinta e única.” (Carmo & Ferreira, 1998) 

 

Neste sentido, e para responder às questões de investigação cujo campo temático 

está inserido nas TIC, considerou-se a utilização de um estudo de caso, com recurso a 

técnicas de investigação essencialmente qualitativas (pesquisa bibliográfica, pesquisa 

documental, questionários e tratamento dos resultados) e quantitativas (tratamento 

estatístico de dados recolhidos em documentos e relatórios da atividade). 

 

4.1 Método de Investigação 

As orientações metodológicas assumidas, decorreram da natureza do objeto e dos 

objetivos do estudo. A componente empírica desta investigação, pretende estudar “Qual 

o impacto da implementação de um sistema de controlo de gestão automatizado, como 

contributo para obtenção de maior qualidade, eficiência e eficácia na gestão dos 

recursos financeiros no ME”. 

 

Ao contrário da pesquisa experimental, o “estudo de caso” permite o uso e a 

exploração de informação completa e diversificada, implicando assim um desenho de 

estudo caracterizado por elementos descritivos e exploratórios (Marshall & G., 1999). 

 

Segundo Dopico e Gúzman , os estudos de caso constituem um tipo de investigação 

empírica qualitativa, caracterizada por se realizar nas organizações, recolher a 

informação principalmente através de observação ou entrevista e, vincularem o 

investigador a pessoas que pertencem ao mundo que se está a estudar. (Dopico & 

Guzmam, 2003). 

 

Sempre que se pretenda conhecer o “como” e o “porque” (Yin, 1994), a estratégia 

de pesquisa mais utilizada é o “estudo de caso”, na medida em que estamos perante uma 

abordagem metodológica de investigação, especialmente orientada à compreensão, 

exploração ou descrição de acontecimentos e contextos complexos, englobando como 

tal uma série de diversos fatores interatuantes. 

Yin (1994:13) orienta a sua definição de “estudo de caso” de acordo com as 

características do fenómeno em estudo, tendo sempre em conta o conjunto de 
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características passíveis de serem associadas ao processo de recolha de dados, assim 

como às estratégias de análise dos mesmos. 

  

Dada a natureza do projeto que nos propusemos, consideramos não alimentar 

qualquer intencionalidade de generalização de resultados. Nesta investigação, tentamos 

identificar e compreender aspetos importantes e significativos da utilização das TIC 

numa área específica do organismo, tentando abarcar as vertentes da sua utilização por 

um lado, e a maneira como esta é feita por outro lado, e idealizar proposta(s) de 

prosseguimento de investigação nesta área.  

 

4.2 Desenho da Investigação 

4.2.1 Estrutura Geral 

A condução de um trabalho de projeto, caracterizado pela sua natureza científica 

e reflexiva, e que implica sobre determinado “assunto”, uma abordagem intensa e 

aprofundada, deve ser feita de forma a garantir que os objetivos inicialmente 

propostos sejam alcançados, sempre dentro do tempo proposto. 

Consciente de tal facto e para que conseguir atingir os objetivos a que nos 

propomos, este projeto foi estruturado em diversas fases.  

 

Na primeira fase identificamos, classificamos, e elaboramos uma lista com 

todos os problemas encontrados. Seguidamente definimos a pergunta de 

investigação, que levou à formulação das questões de investigação, assim como ao 

estabelecimento dos objetivos para a pesquisa. 

 

Uma vez elaborada a lista com os problemas identificados, apresentamos uma 

proposta de solução possível devidamente justificada. Esta justificação foi 

apresentada sob a forma de tabela, confrontando cada facto atual com o proposto. 

Para cada um dos “factos propostos”, é ainda representado o possível impacto na 

organização (alto, médio ou baixo). 

 

Na fase seguinte, apresentamos a validação da proposta de solução. 

Elaboramos um questionário de opinião sobre a solução possível, e inquirimos três 

elementos da organização. A escolha dos inquiridos foi feita por conveniência, 
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dado serem pessoas que nós consideramos idóneas e conhecedoras da realidade da 

organização. Representam três níveis de responsabilidade dentro desta (um diretor 

de serviços, um chefe de divisão e um técnico superior).   

 

Seguidamente, elaboramos dois questionários de opinião, destinados aos 

técnicos das unidades orgânicas que intervêm dentro do âmbito da investigação. 

Obtivemos assim a confirmação dos problemas encontrados.  

 

A revisão da literatura foi uma tarefa transversal ao projeto, na medida em que 

foi feita durante todo o tempo da sua execução, com maior frequência no seu início, 

e incidiu principalmente sobre livros, artigos publicados, artigos encontrados na 

Internet, monografias e outras teses de mestrado. 

 

A seguinte etapa compreendeu a estruturação e escrita do relatório de 

investigação. A sua escrita iniciou-se logo a seguir ao início da revisão 

bibliográfica, mas acentuou-se a partir da análise e interpretação dos dados, 

mantendo-se, claro está, como uma atividade paralela ao longo de toda a 

investigação. 

  

4.2.2 Método de Recolha de Dados 

Na recolha de dados, por vezes é importante o recurso a várias fontes, por forma 

a podermos criar ou verificar as chamadas cadeias de evidência, permitindo assim 

fazer a “ligação” dos dados recolhidos às questões de investigação inicialmente 

colocadas (Yin, 1994). 

 

Neste projeto, foi construído, validado, aplicado e tratado um questionário 

passado aos funcionários que, dentro do organismo, estão envolvidos no tratamento 

das RFF. 

 

Relativamente ao conteúdo de um questionário, podemos dividi-lo em duas 

grandes categorias ou naturezas de questões: as que abordam literalmente os factos, 

eventualmente suscetíveis de serem conhecidos de outra forma que não através de 

inquérito ou questionário; e aquelas que abordam essencialmente as opiniões, 

atitudes e preferências. 
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Por sua vez, as questões também se podem distinguir pela sua forma, consoante 

são fechadas ou abertas. 

Numa questão fechada, apresenta-se à pessoa, depois de lhe ter sido colocada a 

questão, uma lista preestabelecida de respostas possíveis dentre as quais lhe 

pedimos que assinale a que melhor corresponde à que deseja dar. Numa questão 

aberta, a pessoa responde como quer, emite a sua opinião, utiliza o vocabulário que 

achar apropriado para a resposta, dando os pormenores que entender e fazendo os 

comentários que considera adequados (Ghiglione & Matalon, 2001).  

 

Os questionários com questões abertas e fechadas são uteis sempre que se 

pretenda obter informação qualitativa a fim de complementar e contextualizar a 

informação quantitativa obtida pelas outras variáveis (Hill & Hill, 2005). 

 

No caso deste trabalho, trata-se de um questionário constituído por itens de 

resposta aberta e resposta fechada, que visam obter informação sobre factos, e ao 

mesmo tempo recolher opiniões que julgamos relevantes para os objetivos a que 

nos propomos. 

Estando conscientes das críticas e limitações apontadas à inquirição por 

questionário (Foddy, 2002), também concordamos com o mesmo autor, quando diz 

que outras metodologias a que recorrem os investigadores no quadro das 

investigações qualitativas também o são (Foddy, 2002). 

 

Relativamente aos problemas metodológicos “encontrados”, o primeiro esteve 

diretamente ligado à construção do próprio inquérito, na medida em que 

pretendíamos construir um instrumento de recolha que nos fornecesse opiniões por 

um lado, factos por outro. 

A terminologia a adotar de modo a que o preenchimento se apresentasse o mais 

claro e simples possível, foi um dos aspetos com que nos debatemos. 

De acordo com (Ghiglione & Matalon, 2001), uma vez que geralmente quem 

escreve ou constrói um questionário é uma pessoa relativamente culta, existe 

sempre o risco de ser utilizado um vocabulário pouco habitual, e consequentemente 

nem sempre compreendido por todos ou, então, tendo consciência disto, recorrer a 

uma linguajem demasiado simplificada. 
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Consideramos ainda outras questões, nomeadamente as que se relacionam com 

os requisitos relativos aos indivíduos da investigação e ao seu comportamento 

quando interpelados. De acordo com (Tuckman, 2005), os sujeitos devem cooperar, 

mas podem não o fazer; devem dizer o que é de facto e não o que pensam que deve 

ser, e muito menos o que pensam que o investigador gostaria de ouvir. 

Por tudo isto, fomos extremamente cautelosos na construção dos questionários, 

questionando-nos sempre sobre se as questões colocadas seriam ou não as questões 

“certas”, colocadas da forma “certa”. 

 

Uma vez que os questionários eram constituídos por itens de resposta aberta e 

fechada, o tratamento dos dados foi de natureza estatística. 

 

4.2.3 Método de Análise de Dados 

Após a recolha de dados, a fase que se segue compreende a sua análise e 

interpretação. Apesar de se tratar de dois processos conceptualmente distintos, 

aparecem sempre estreitamente ligados. 

Enquanto a análise tem como objetivo principal organizar e sumariar os dados 

por forma a possibilitarem o fornecimento de respostas ao problema proposto para 

investigação (Gil, 1999); já a interpretação tem como objetivo principal a procura 

do sentido mais amplo das respostas, jogando aqui com outros conhecimentos 

anteriormente obtidos (Gil, 1999). 

  

Segundo (Yin, 1994), em estudos de caso, a análise da evidência é um dos 

aspetos mais difíceis de realizar, e ao mesmo tempo dos menos desenvolvidos. 

Assim sendo, nos estudos de caso não se pode falar na existência de um esquema 

rígido de análise e interpretação. 

 

Após a recolha dos dados, procede-se à sua análise de forma a poder responder 

às questões levantadas, assim como analisar as hipóteses formuladas. 

A análise dos dados é feita utilizando métodos quantitativos e qualitativos, uma 

vez que a investigação envolve dados numéricos e que podem ser quantificados. 
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Para o tratamento dos dados dos questionários, utilizamos a folha de cálculo 

Microsoft Excel. 

 

De salientar que neste trabalho, fruto da sua especificidade, a amostra inquirida 

corresponde ao seu universo, pelo que estamos perante um questionário exaustivo. 

Todos os questionários estão disponíveis para consulta. 

 

5. Estudo de Caso 

Neste capítulo far-se-á a apresentação, análise e interpretação dos dados. Este 

trabalho tem como principal objetivo estudar o impacto das novas tecnologias no 

controlo da gestão das RFF do MEC, visando averiguar se: 

 

1. Serão estes problemas das Requisições de Fundos de Funcionamento 

resolvidos através da implementação de um “ Sistema de Controlo de Gestão 

automatizado“? 

2. Será que um “Sistema de Controlo de Gestão automatizado” permite 

aumentar a consistência e a fiabilidade dos dados das RFF? 

3. Poderá uma solução de integração aumentar a desmaterialização (papel) 

traduzindo-se numa redução de custos? 

4. Quais os fatores críticos de sucesso da utilização de um  ” Sistema de 

Controlo de Gestão automatizado” param as RFF? 

 

Para responder a estas questões, foi realizado um estudo de caso na organização 

referida, muito por força da especificidade das mesmas. Neste estudo começa-se 

por caracterizar a organização, e de seguida procede-se à análise dos dados. 
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5.1 Caracterização da organização 

5.1.1 Estrutura Organizacional 

 
Figura  19 - Organigrama da Organização 

 

 
De acordo com o organograma apresentado, podemos ver que a organização é 

constituída por uma direção de topo composta por um Diretor Geral e um 

Subdiretor Geral; quatro direções de serviço com um diretor de serviço cada; cinco 

divisões com um chefe de divisão cada; e finalmente por uma unidade 

multidisciplinar equiparada a uma divisão, com um chefe equiparado a chefe de 

divisão.  

 

5.1.2 Recursos Humanos 

O Gabinete de Gestão Financeira do Ministério da Educação, conta nos seus 

quadros de pessoal com cinquenta e sete (57) funcionários, doze (12) do sexo 

masculino e quarenta e cinco do sexo feminino (45). 

Em traços gerais, temos trinta e cinco (35) funcionários técnicos superiores 

dentro das várias carreiras existentes, e vinte e dois funcionários das carreiras 

administrativas e técnicas. 

 

5.2 Apresentação e Análise dos resultados 

O estudo de caso confere o conhecimento ao pormenor da situação, permitindo 

abarcar e compreender a sua complexidade, para que, com a limitação de situações 

particulares, possamos inferir generalizações (Pardal & Correia, 1995). 
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5.2.1 Os Instrumentos 

Atendendo à especificidade do universo em estudo, os questionários foram 

diferenciados, conforme Anexo VI, Anexo VII e Anexo VIII, uma vez que a 

natureza e responsabilidade das funções dos inquiridos são diferentes. 

No entanto, tivemos sempre como referência a procura de respostas para as 

questões formuladas. 

Os questionários foram todos entregues na semana de 30 de Julho a 3 de Agosto 

de 2012, e recolhidos na semana seguinte, ou seja, entre 6 e 10 de Agosto de 2012. 

 

5.2.2 Validação da Proposta - Questionário Aplicado (níveis de responsabilidade) 

Trata-se do questionário destinado a três funcionários, convenientemente 

selecionados. Esta escolha incidiu exclusivamente no grau de responsabilidade: um 

Diretor de Serviços (DSSI, inquirido nº1), um Chefe de Divisão (DSOE, inquirido 

nº 2) e um Técnico Superior (DSSTI, inquirido nº3). 

No cabeçalho da primeira página, está um pequeno texto que faz o seu 

enquadramento. Refere tratar-se de um projeto de investigação, o seu propósito e 

alerta para a confidencialidade do mesmo. 

Este questionário (Anexo VI) encontra-se dividido em duas partes. 

Na primeira parte, são descritos e apresentados sob a forma de tabela os 

problemas encontrados. O circuito existente é apresentado sob a forma de esquema. 

Na segunda parte, são apresentadas as possíveis soluções, e o circuito daí 

resultante é igualmente apresentado sob a forma de esquema. 

Posto isto, é perguntado ao inquirido se concorda ou não com a possível solução. 

É pedida uma justificação para a resposta dada. 

 

5.2.3 Confirmação dos Problemas encontrados - Questionário Aplicado (DSOE) 

Trata-se do questionário destinado aos funcionários da DSOE, ou seja, aos 

funcionários que trabalham propriamente as RFF, participantes efetivos na 

separação, preparação, registo ou lançamento e finalmente no controlo das mesmas. 

No cabeçalho da primeira página, está um pequeno texto que faz o seu 

enquadramento. Refere tratar-se de um projeto de investigação, o seu propósito e 

alerta para a confidencialidade do mesmo. 
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Este questionário (Anexo VII) encontrava-se dividido em três grandes grupos, 

relativamente às RFF: 

 

• Elementos relativos às funções que desempenha, nomeadamente: 

o Descrição da função que desempenha P1 

o Principais tarefas que executa/desempenha P3 

o Quanto tempo gasta nessas funções P4 

o Em que tarefa gasta mais tempo P5 

 

• Elementos relativos ao “circuito” existente das RFF, nomeadamente: 

o Classificação (Eficácia e eficiência) e melhorias P6/P7 

o Necessidade em desmaterializar p/aumentar qualidade P8/P11 

o Caracterização e acesso à informação P2/P12/P13/P14/P15 

 

• Elementos relativos à motivação pessoal, nomeadamente: 

o Motivação para desempenhar outras atividades ou tarefas P9 

 

• Elementos relativos ao reconhecimento da importância do PC como 

ferramenta de trabalho diário, nomeadamente: 

o Classificar a utilidade do PC como ferramenta de trabalho P10 

 

5.2.4 Confirmação dos Problemas encontrados Questionário Aplicado – UMAL 

(Expediente) 

Trata-se dos questionários destinados aos funcionários da UMAL (expediente), 

ou seja, aos funcionários que trabalham na receção (exterior) das RFF. Procedem ao 

seu registo de entrada no GGF, e distribuem pelos funcionários da DSOE. 

No cabeçalho da primeira página, está um pequeno texto que faz o seu 

enquadramento. Refere tratar-se de um projeto de investigação, o seu propósito e 

alerta para a confidencialidade do mesmo. 

Este questionário (Anexo VIII) encontrava-se dividido em três grandes grupos, 

relativamente às RFF: 

• Elementos relativos às funções que desempenha, nomeadamente: 

o Descrição da função que desempenha P1 
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o Principais tarefas que executa/desempenha P3 

o Quanto tempo gasta nessas funções P4 

 

• Elementos relativos ao “circuito” existente das RFF, nomeadamente: 

o Classificação (Eficácia e eficiência) e melhorias P5/P6 

o Necessidade em desmaterializar p/aumentar qualidade P7/P10 

o Caracterização e acesso à informação P11/P12 

 

• Elementos relativos à motivação pessoal, nomeadamente: 

o Motivação para desempenhar outras atividades ou tarefas P8 

 

• Elementos relativos ao reconhecimento da importância do PC como 

ferramenta de trabalho diário, nomeadamente: 

o Classificar a utilidade do PC como ferramenta de trabalho P9 

 

 

5.3 Resultados dos Questionários 

5.3.1 Classificação da Amostra 

Segundo Pardal “ (…) uma amostra nunca é uma réplica fiel do universo, pois 

toda e qualquer amostra contem erros”. (Pardal & Correia, 1995)  

No nosso caso, relembramos que a amostra inquirida corresponde à totalidade do 

seu universo, pelo que estamos perante um questionário exaustivo. 

Assim, relativamente ao questionário aplicado aos funcionários da DSOE, foram 

inquiridos todos os 8 (oito) funcionários envolvidos no tratamento das RFF; 

enquanto no que respeita ao questionário aplicado aos funcionários da UMAL 

(expediente), foram igualmente inquiridos todos os 3 (três) funcionários 

envolvidos. 

Não foram recolhidos dados relativos ao sexo dos inquiridos por não julgarmos 

relevante, assim como as respetivas idades. No entanto, e por pura curiosidade, 

podemos afirmar que todos os inquiridos em ambos os questionários, são do sexo 

feminino. 
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5.3.2 Resultado das respostas dadas ao questionário para validação da proposta 

 

Pergunta No âmbito das TIC, Concorda ou Não concorda com os problemas 

identificados no GGF e respetivas possíveis soluções apresentadas?  

 

Deste questionário resultaram três respostas iguais, na medida em que todos os 

inquiridos responderam concordar com os problemas descritos e as respetivas 

possíveis soluções apresentadas. 

As respostas e respetivas justificações são apresentadas na tabela que se segue. 

 
Tabela 5 – Questionário para validação da proposta 

 
Inquirido Nº Resposta Justificação 

1 
 
 

Diretor de 
Serviços da 

DSSI 

Concordo “O novo paradigma organizacional será dominado pela 
perspetiva da integração. Sendo a questão do 
conhecimento, por definição, uma atividade holística e 
englobante, é fundamental ter-se uma perspetiva integrada 
da organização através da utilização de novas 
metodologias e ferramentas. No que diz respeito às RFF, a 
integração pode ser vista como uma vantagem competitiva 
da organização, através da obtenção de benefícios para a 
mesma, nomeadamente na qualidade da informação 
produzida e no seu acesso em tempo real.” 

2 
 
 

Chefe de 
Divisão da 

DSOE 

Concordo “Para poder desempenhar as minhas funções dentro da 
organização de forma eficiente e eficaz, uma vez que sou 
um dos responsáveis pelo acompanhamento do orçamento 
das escolas (dinheiros), o acesso à informação certa no 
tempo certo é crucial. Assim, a solução apresentada 
parece-me excelente na medida em que me possibilita 
precisamente um acesso fácil à informação, e potencia a 
sua qualidade.” 

3 
 
 

Técnico 
Superior da 

DSSI 

Concordo “A minha função nesta organização prende-se com a 
gestão da rede informática. Ao longo do tempo, temos 
vindo a ter um aumento de queixas por parte dos 
utilizadores, principalmente pela lentidão da rede. Decidiu-
se fazer uma auditoria à mesma, tendo-se concluído que tal 
lentidão está relacionada com o excessivo tráfego atribuído 
aos muitos ficheiros que nela circulam. Uma solução do 
tipo da apesentada, a meu ver, iria provocar um decréscimo 
acentuado do tráfego da rede, melhorando a performance.” 
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5.3.3 Resultado das respostas dadas às perguntas com resposta fechada para 

confirmação dos problemas encontrados  

 

Pergunta 3 Relativamente às RFF, das seguintes tarefas, indique qual ou quais as 

que executa normalmente? 

Controlo / Registo ou Lançamento / Preparação / Separação 

 

A terceira pergunta (P3) é passível de resposta múltipla. À questão levantada 

responderam todos os inquiridos (gráfico 1). 

 
Gráfico  1 – Questionário DSOE (Pergunta 3) 
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Gráfico 1

 
 

Verificamos que todos os inquiridos (8) selecionaram as duas primeiras opções. 

Apenas cinco em oito selecionaram a terceira opção (Preparação), e seis em oito 

selecionaram a última opção (Separação). 

 
Tabela 6 – Questionário DSOE (pergunta 3) 

 
 Frequência % %Válida 

Separação 6 75 75 

Preparação 5 62,5 62,5 

Registo/Lançamento 8 100 100 

Controlo 8 100 100 
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Pergunta 4 Em média, quantos dias gasta por mês na realização das tarefas que 

referiu em P3? 

<5 / >=5 e <10 / >=10 e <15 / >=15 

 

A quarta pergunta (P4) não é passível de resposta múltipla. À questão levantada 

responderam todos os inquiridos (gráfico 2). 

 
Gráfico  2  – Questionário DSOE (Pergunta 4) 
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Verificamos que ninguém gasta menos do que cinco dias nem mais do que 

quinze dias por mês na realização das tarefas descritas na pergunta anterior 

(controlo, registo ou lançamento, preparação e separação). Três em oito 

responderam gastar na realização das mesmas tarefas entre dez e quinze dias, 

enquanto cinco responderam gastar na realização das mesmas entre cinco e dez 

dias.  

 
Tabela 7 – Questionário DSOE (pergunta 4) 

 
 Frequência Frequência 

relativa 

Frequência 

absoluta 

<= 5 0 0 0 

>5 e <=10 5 62,5 62,5 

>10 e <=15 3 37,5 100 

>15 0 0 100 

Total 8 100  

 

48 



“Um Sistema de Controlo de Gestão Automatizado como forma de obter maior qualidade, eficiência e 
eficácia na gestão dos recursos financeiros.” 

 

49 
 

P5 Ainda relativamente às tarefas da P3, em qual delas gasta mais tempo e 

porquê? 

Controlo / Registo ou Lançamento / Preparação / Separação 
 

A quinta pergunta (P5) não é passível de resposta múltipla. À questão levantada 

responderam todos os inquiridos (gráfico 3). 

 
Gráfico  3 – Questionário DSOE (Pergunta 5) 
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Verificamos que três em oito afirmaram gastar mais tempo na tarefa controlo, 

enquanto apenas um afirmou fazê-lo na tarefa registo/lançamento. 

Ninguém afirmou gastar mais tempo na tarefa preparação, enquanto quatro em 

oito responderam que a separação é a tarefa onde gastam mais tempo. 

  
Tabela 8 – Questionário DSOE (pergunta 5) 

 
 Frequência Frequência 

relativa 

Frequência 

absoluta 

Separação 4 50 50 

Preparação 0 0 50 

Registo/Lançamento 1 12,5 62,5 

Controlo 3 37,5 100 

Total 8 100  
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P6 Na sua opinião, considera o processo de tratamento das RFF existente: 

Nenhuma / Eficiente / Eficaz / Prático 

 

A sexta pergunta (P6) não é passível de resposta múltipla. À questão levantada 

responderam todos os inquiridos (gráfico 4).  

 
Gráfico  4 – Questionário DSOE (Pergunta 6) 
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Verificou-se que cinco em oito classificam o processo de tratamento das RFF 

existente eficaz. Um em oito considera-o eficiente, e igualmente um em oito 

considera-o prático. Ainda um em oito respondeu nenhuma.  

  
Tabela 9 – Questionário DSOE (pergunta 6) 

 
 Frequência Frequência 

relativa 

Frequência 

absoluta 

Prático 1 12,5 12,5 

Eficaz 5 62,5 75 

Eficiente 1 12,5 87,5 

Nenhuma 1 12,5 100 

Total 8 100  

 

 

P7 Sente necessidade de tornar todo o processo de tratamento das RFF mais 

simples e ao mesmo tempo mais eficiente e eficaz? 

Não / Sim 
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A sétima pergunta (P7) não é passível de resposta múltipla. À questão levantada 

responderam todos os inquiridos (gráfico 5). 

 
Gráfico  5 – Questionário DSOE (Pergunta 7) 
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Trata-se de uma pergunta de resposta do tipo sim/não, onde se pretendia ver até 

que ponto os inquiridos estão “satisfeitos” com o processo de funcionamento atual 

das RFF, relativamente à sua simplicidade, eficácia e eficiência. 

Verificou-se que um em oito respondeu não. Os restantes sete em oito 

responderam sim à questão levantada. 

 
Tabela 10 – Questionário DSOE (pergunta 7) 

 
 Frequência Frequência 

relativa 

Frequência 

absoluta 

Sim 7 87,5 87,5 

Não 1 12,5 100 

Total 8 100  

 

 

P8 Como encararia se a receção das RFF passasse a ser feita em formato digital 

em vez do atual formato em papel? 

Excelente / Muito bem / Bem / Mal 

 

A oitava pergunta (P8) não é passível de resposta múltipla. À questão levantada 

responderam todos os inquiridos (gráfico 6). 
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Gráfico  6 – Questionário DSOE (Pergunta 8) 
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Pedia-se a opinião sobre a alteração das RFF do papel para formato digital. 

Verificou-se que duas pessoas em oito classificaram a “ideia” como excelente e 

três em oito classificaram-na como muito boa. Ninguém a classificou como boa, e 

três em oito classificaram-na como má. 

 
Tabela 11 – Questionário DSOE (pergunta 8) 

 
 Frequência Frequência 

relativa 

Frequência 

absoluta 

Mal 3 37,5 37,5 

Bem 0 0 37,5 

Muito Bem 3 37,5 75 

Excelente 2 25 100 

Total 8 100  

 

 

P9 Sente-se motivada para desempenhar outras atividades, para as quais até 

poderá estar mais vocacionada, dentro da sua unidade orgânica? 

Não / Sim 

 

A nona pergunta (P9) não é passível de resposta múltipla. À questão levantada 

responderam todos os inquiridos (gráfico 7). 
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Gráfico  7 – Questionário DSOE (Pergunta 9) 
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Trata-se de uma questão com resposta do tipo sim/não. Pretendia-se ver, até que 

ponto os inquiridos se sentem ou não motivados para desempenhar outras 

atividades, para além das que já desempenha, dentro da mesma unidade orgânica. 

Apenas um em oito respondeu negativamente. Os restantes sete responderam 

afirmativamente à questão. 

 
Tabela 12 – Questionário DSOE (pergunta 9) 

 
 Frequência Frequência 

relativa 

Frequência 

absoluta 

Sim 7 87,5 87,5 

Não 1 12,5 100 

Total 8 100  

 

 

P10 Como classifica a utilidade do computador como “instrumento” auxiliar nas tarefas 

diárias? 

Pouco útil / Quase Indispensável / Muito útil / Útil 

 

A décima pergunta (P10) não é passível de resposta múltipla. À questão 

levantada responderam todos os inquiridos (gráfico 8). 
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Gráfico  8 – Questionário DSOE (Pergunta 10) 
 

Util

Muito útil

Quase Indispensável

Pouco útil

P1
0

0

3

5

0

Gráfico 8

 
  

Nesta questão, pretendíamos ver de que forma os inquiridos vêm o computador, 

isto é, pretendíamos aferir o grau de aceitação do computador como um 

instrumento de trabalho e não como uma possível “ameaça”. 

Nenhum dos inquiridos respondeu pouco útil. Cinco em oito respondeu quase 

indispensável, enquanto três em oito respondeu muito útil. Ninguém respondeu útil. 

 
Tabela 13 – Questionário DSOE (pergunta 10) 

 
 Frequência Frequência 

relativa 

Frequência 

absoluta 

Útil 0 0 0 

Muito útil 3 37,5 37,5 

Quase indispensável 5 62,5 100 

Pouco útil 0 0 100 

Total 8 100  

 

 

P11 Com base na experiência adquirida ao longo dos anos, no desempenho das suas 

funções, considera importante proceder-se à desmaterialização? 

Não / Sim 

 

A décima primeira pergunta (P11) não é passível de resposta múltipla. À questão 

levantada responderam todos os inquiridos (gráfico 9). 
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Gráfico  9 – Questionário DSOE (Pergunta 11) 
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Esta questão abordou novamente o tema “desmaterialização”. Por ser uma 

matéria importante, recolhemos novamente a opinião dos inquiridos, mas fizemos 

uma abordagem diferente. Apelando à experiência e sensibilidade adquiridas ao 

longo dos anos, perguntamos se considera importante a desmaterialização das RFF, 

mesmo que parcialmente. Trata-se de uma questão com resposta do tipo sim/não. 

Verificou-se que seis em oito respondeu afirmativamente, enquanto dois em oito 

respondeu negativamente a esta questão. 

 
Tabela 14 – Questionário DSOE (pergunta 11) 

 
 Frequência Frequência 

relativa 

Frequência 

absoluta 

Sim 6 75 75 

Não 2 25 100 

Total 8 100  

 

 

P12 No dia-a-dia, na sua organização, como classifica a acessibilidade da 

informação disponível? 

Má / Muito boa / Boa / Razoável 

 

A décima segunda pergunta (P12) não é passível de resposta múltipla. À questão 

levantada responderam todos os inquiridos (gráfico 10). 
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Gráfico  10 – Questionário DSOE (Pergunta 12) 
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Nesta questão, pretendíamos saber como é que os inquiridos classificam a 

acessibilidade da informação disponível. 

Nenhum dos inquiridos respondeu má nem muito boa. Dois em oito respondeu 

boa enquanto seis em oito responderam razoável. 

 
Tabela 15 – Questionário DSOE (pergunta 12) 

 
 Frequência Frequência 

relativa 

Frequência 

absoluta 

Razoável 6 75 75 

Boa 2 25 100 

Muito boa 0 0 100 

Má 0 0 100 

Total 8 100  

 

 

P13 Na sua opinião, se toda a informação da organização estivesse centralizada, 

permitindo que o seu acesso fosse feito de forma simples, direta, e com garantia 

constante da sua atualidade, seria: 

Indiferente / Excelente / Muito bom / Bom 

 

A décima terceira pergunta (P13) não é passível de resposta múltipla. À questão 

levantada responderam todos os inquiridos (gráfico 11). 
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Gráfico  11 – Questionário DSOE (Pergunta 13) 
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Nesta questão, pedia-se aos inquiridos para classificarem um sistema onde toda a 

informação estivesse centralizada, permitindo desta forma que o seu acesso fosse 

feito de forma simples, direta, e com a garantia constante da sua atualidade. 

Verificou-se que ninguém selecionou indiferente. Quatro em oito selecionaram 

excelente enquanto três em oito selecionaram muito bom. Apenas um em oito 

selecionou bom. 

 

Tabela 16 – Questionário DSOE (pergunta 13) 
 

 Frequência Frequência 

relativa 

Frequência 

absoluta 

Bom 1 12,5 12,5 

Muito bom 3 37,5 50 

Excelente 4 50 100 

Indiferente 0 0 100 

Total 8 100  

 

 

P14 No desempenho normal das suas funções diárias, depara-se com informação 

que necessita mas que se encontra desatualizada ou incorreta? 

Nunca / Frequentemente / Às vezes / Ocasionalmente 

 

A décima quarta pergunta (P14) não é passível de resposta múltipla. À questão 

levantada responderam todos os inquiridos (gráfico 12). 
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Gráfico  12 – Questionário DSOE (Pergunta 14) 
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Nesta questão, sempre dentro da acessibilidade e fiabilidade da informação, 

pretendia-se saber se alguma vez os inquiridos se tinham deparado, dentro da 

organização, com dificuldades em obter determinada informação atualizada ou 

correta. 

Verificou-se que nenhum dos inquiridos selecionou as opções nunca e 

frequentemente. Sete em oito selecionou às vezes e um em oito ocasionalmente. 

 
Tabela 17 – Questionário DSOE (pergunta 14) 

 
 Frequência Frequência 

relativa 

Frequência 

absoluta 

Ocasionalmente 1 12,5 12,5 

As vezes 7 87,5 100 

Frequentemente 0 0 100 

Nunca 0 0 100 

Total 8 100  

 

 

P15 Ainda no desempenho diário das suas funções, no tratamento das RFF, para 

dar resposta a uma escola, em tempo real, e da forma mais completa e correta 

possível, sente que as ferramentas (aplicações) de que dispõe são as mais 

adequadas? 

Não / Sim 
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A décima quinta pergunta (P15) não é passível de resposta múltipla. À questão 

levantada responderam todos os inquiridos (gráfico 13). 

 
Gráfico  13 – Questionário DSOE (Pergunta 15) 
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Perguntou-se aos inquiridos se sentem que as ferramentas que dispõem 

(aplicações) são as mais adequadas para disponibilizarem toda a informação em 

tempo real a fim de poderem dar respostas às escolas que delas necessitem. 

Verificou-se que seis em oito responderam afirmativamente, enquanto dois em 

oito responderam negativamente. 

 
Tabela 18 – Questionário DSOE (pergunta 15) 

 
 Frequência Frequência 

relativa 

Frequência 

absoluta 

Sim 2 25 25 

Não 6 75 100 

Total 8 100  

 

 
5.3.4 Resultado das respostas dadas às perguntas com resposta aberta para 

confirmação dos problemas encontrados - DSOE 

 

A primeira pergunta é de resposta aberta. À questão levantada responderam 

todos os inquiridos. 
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Todos os inquiridos são do género feminino (o género não foi perguntado no 

questionário, mas sabemos por conhecimento pessoal), e todos estão no organismo 

há mais de seis anos (esta questão também não foi efetuada no questionário, mas 

perguntamos oralmente aos inquiridos) (Tabela 19). 

 
Tabela 19 – Dados gerais dos inquiridos DSOE 

 
Inquirido nº Permanência no GGF Género 

1 Mais de seis anos F 

2 Mais de seis anos F 

3 Mais de seis anos F 

4 Mais de seis anos F 

5 Mais de seis anos F 

6 Mais de seis anos F 

7 Mais de seis anos F 

8 Mais de seis anos F 

 

Pergunta 1 Qual a função que desempenha no GGF? 

 

Tabela 20 – Questionário DSOE (pergunta 1) 
 

Inquirido Nº Carreira 
1 Assistente Técnico 
2 Assistente Técnico 
3 Assistente Técnico 
4 Assistente Técnico 
5 Assistente Técnico 
6 Assistente Técnico 
7 Assistente Técnico 
8 Assistente Técnico 

   

Apuramos que todos os inquiridos pertencem à carreira de Assistente Técnico. 

 

Pergunta 2 Relativamente às RFF, quais o(s) problema(s) que, no desempenho da 

sua função, sente ao nível da gestão da informação? 

 

A segunda pergunta é de resposta aberta. À questão levantada responderam 

todos os inquiridos. 
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Tabela 21 – Questionário DSOE (pergunta 2) 

 
Resposta Nº Resposta obtida 

1 “Falta de acesso simplificado à informação das RFF. Elevada 
quantidade de papel.” 

2 “Pouca acessibilidade informática aos dados das RFF. Muito papel 
envolvido.” 

3 “Não é funcional, eficiente, acessível, prático.” 
4 “Não é eficiente o lançamento das Guias pois não temos maneira de 

controlar o número da guia enviada. Muito papel onde é difícil 
procurar a informação às vezes necessária” 

5 “O controlo do orçamento não é funcional. A existência de muitos 
ficheiros para o mesmo objetivo, e muito papel dificulta tudo.” 

6 “Pouco funcional devido ao excesso de papel.” 
7 “Falta uma aplicação que torne prático o tratamento das RFF. Muito 

papel torna difícil a consulta de dados das RFF.” 
8 “Dificuldades em pesquisar dados das RFF. É difícil e confuso pois 

tudo é recebido em papel. Pouco prático.” 
 

Verificamos que todos os inquiridos referiram o facto de toda a informação 

referente às RFF vir em formato papel e em elevada quantidade10. A ausência de 

uma Base de Dados para fornecer a informação necessária, foi outro facto 

enunciado por todos os inquiridos (Tabela 20). 

 

5.3.5 Resultados das respostas dadas às perguntas com resposta fechada para 

confirmação dos problemas encontrados – UMAL (Expediente) 

 

Pergunta 3 Relativamente às RFF, das seguintes tarefas, indique qual ou quais as 

que executa normalmente? 

Controlo / Registo ou Lançamento / Preparação / Separação 

 

A terceira pergunta (P3) é passível de resposta múltipla. À questão levantada 

responderam todos os inquiridos (gráfico 14). 

 

                                                            
10 De acordo com o chefe de divisão da DOIE, cada requisição tem em média 6 folhas, pelo que: 1070 
(agrupamentos) X 6 (folhas p/RFF)  = 6.420 folhas MÊS ou sejam 13 resmas papel (500 folhas resma) ou 
77.040 folhas ANO ou sejam 154 resmas papel (500 folhas resma). 



“Um Sistema de Controlo de Gestão Automatizado como forma de obter maior qualidade, eficiência e 
eficácia na gestão dos recursos financeiros.” 

Gráfico 14 – Questionário UMAL-Expediente (Pergunta 3) 
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Verificamos que todos os inquiridos (3) selecionaram as todas as opções. Todos 

controlam, registam/lançam a entrada das RFF, preparam e separam para distribuir. 

 

Tabela 22 – Questionário UMAL-Expediente (pergunta 3) 
 

 Frequência % %Válida 

Separação 3 100 100 

Preparação 3 100 100 

Registo/Lançamento 3 100 100 

Controlo 3 100 100 

 

 

Pergunta 4 Em média, quantas horas gasta por mês na realização das tarefas que 

referiu em P3? 

<7 / >=7 e <21 / >=21 e <35 / >=35 

 

A quarta pergunta (P4) não é passível de resposta múltipla. À questão levantada 

responderam todos os inquiridos (gráfico 15). 
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Gráfico 15 – Questionário UMAL-Expediente (Pergunta 4) 
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Verificamos que ninguém gasta menos do que sete horas nem mais do que trinta 

e cinco dias por mês, na realização das tarefas descritas na pergunta anterior 

(controlo, registo ou lançamento, preparação e separação). Três em três (100%) 

responderam gastar na realização das mesmas tarefas entre vinte e uma e trinta e 

cinco horas. Se considerarmos as sete horas por dia, trinta e cinco horas por semana 

de trabalho estipulado para a Função Pública, concluímos que todos afirmam gastar 

entre três a cinco dias por mês. 
 

Tabela 23 – Questionário UMAL-Expediente (pergunta 4) 
 

 Frequência Frequência 

relativa 

Frequência 

absoluta 

<= 7 0 0 0 

>7 e <=21 0 0 0 

>21 e <=35 3 100 100 

>35 0 0 100 

Total 3 100  

 

 

P5 Na sua opinião, considera o processo de tratamento das RFF existente: 

Nenhuma / Eficiente / Eficaz / Prático 

 

A quinta pergunta (P5) não é passível de resposta múltipla. À questão levantada 

responderam todos os inquiridos (gráfico 16).  
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Gráfico 16 – Questionário UMAL-Expediente (Pergunta 5) 
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Verificou-se que dois em três classificam o processo de tratamento das RFF 

existente eficaz. Um em três considera-o prático.  

 
Tabela 24 – Questionário UMAL-Expediente (pergunta 5) 

 
 Frequência Frequência 

relativa 

Frequência 

absoluta 

Prático 1 33,3 33,3 

Eficaz 2 66,6 100 

Eficiente 0 0 100 

Nenhuma 0 0 100 

Total 3 100  

 

 

P6 Sente necessidade de tornar todo o processo de tratamento das RFF mais 

simples e ao mesmo tempo mais eficiente e eficaz? 

Não / Sim 

 

A sexta pergunta (P6) não é passível de resposta múltipla. À questão levantada 

responderam todos os inquiridos (gráfico 17). 
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Gráfico 17 – Questionário UMAL-Expediente (Pergunta 6) 
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Trata-se de uma pergunta de resposta do tipo sim/não, onde se pretendia aferir 

até que ponto os inquiridos estão “satisfeitos” com o processo de funcionamento 

atual das RFF, relativamente à sua simplicidade, eficácia e eficiência. 

Verificou-se que todos os inquiridos responderam sim. 

 
Tabela 25 – Questionário UMAL-Expediente (pergunta 6) 

 
 Frequência Frequência 

relativa 

Frequência 

absoluta 

Sim 3 100 100 

Não 0 0 100 

Total 3 100  

 

 

P7 Como encararia se a receção das RFF passasse a ser feita em formato digital 

em vez do atual formato em papel? 

Excelente / Muito bem / Bem / Mal 

 

A sétima pergunta (P7) não é passível de resposta múltipla. À questão levantada 

responderam todos os inquiridos (gráfico 18). 
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Gráfico 18 – Questionário UMAL-Expediente (Pergunta 7) 
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Pedia-se a opinião sobre a alteração das RFF do papel para formato digital. 

Verificou-se que duas pessoas em três classificaram como muito bem e uma em 

três classificaram como bem. 

 
Tabela 26 – Questionário UMAL-Expediente (pergunta 7) 

 
 Frequência Frequência 

relativa 

Frequência 

absoluta 

Mal 0 0 0 

Bem 1 33,3 33,3 

Muito Bem 2 66,6 100 

Excelente 0 0 100 

Total 3 100  

 

 

P8 Sente-se motivada para desempenhar outras atividades, para as quais até 

poderá estar mais vocacionada, dentro da sua unidade orgânica? 

Não / Sim 

 

A oitava pergunta (P8) não é passível de resposta múltipla. À questão levantada 

responderam todos os inquiridos (gráfico 19). 
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Gráfico 19 – Questionário UMAL-Expediente (Pergunta 8) 
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Trata-se de uma questão com resposta do tipo sim/não. Pretendia-se ver, até que 

ponto os inquiridos se sentem ou não motivados para desempenhar outras 

atividades, para além das que já desempenham, dentro da mesma unidade orgânica. 

Um em três respondeu negativamente. Os restantes dois responderam 

afirmativamente à questão. 

 
Tabela 27 – Questionário UMAL-Expediente (pergunta 8) 

 
 Frequência Frequência 

relativa 

Frequência 

absoluta 

Sim 2 66,6 66,6 

Não 1 33,3 100 

Total 3 100  

 

 

P9 Como classifica a utilidade do computador como “instrumento” auxiliar nas tarefas 

diárias? 

Pouco útil / Quase Indispensável / Muito útil / Útil 

 

A nona pergunta (P9) não é passível de resposta múltipla. À questão levantada 

responderam todos os inquiridos (gráfico 20). 
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Gráfico 20 – Questionário UMAL-Expediente (Pergunta 9) 
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Nesta questão, pretendíamos analisar de que forma os inquiridos vêm o 

computador, isto é, pretendíamos aferir o grau de aceitação do computador como 

um instrumento de trabalho e não como uma possível “ameaça”. 

Nenhum dos inquiridos respondeu pouco útil. Um em três respondeu quase 

indispensável, enquanto dois em três respondeu muito útil. Ninguém respondeu útil. 

 
Tabela 28 – Questionário UMAL-Expediente (pergunta 9) 

 
 Frequência Frequência 

relativa 

Frequência 

absoluta 

Útil 0 0 0 

Muito útil 2 66,6 66,6 

Quase indispensável 1 33,3 100 

Pouco útil 0 0 100 

Total 3 100  

 

 

P10 Com base na experiência adquirida ao longo dos anos, no desempenho das suas 

funções, considera importante proceder-se à desmaterialização? 

Não / Sim 

 

A décima pergunta (P10) não é passível de resposta múltipla. À questão 

levantada responderam todos os inquiridos (gráfico 21). 
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Gráfico 21 – Questionário UMAL-Expediente (Pergunta 10) 
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Esta questão abordou novamente o tema “desmaterialização”. Por ser uma 

matéria importante, recolhemos novamente a opinião dos inquiridos, mas fizemos 

uma abordagem diferente. Apelando à experiência e sensibilidade adquiridas ao 

longo dos anos, perguntamos se considera importante a desmaterialização das RFF. 

Trata-se de uma questão com resposta do tipo sim/não. 

Verificamos que todos os inquiridos responderam afirmativamente a esta 

questão. 
 

Tabela 29 – Questionário UMAL-Expediente (pergunta 10) 
 

 Frequência Frequência 

relativa 

Frequência 

absoluta 

Sim 3 100 100 

Não 0 0 100 

Total 3 100  

 

 

P11 No dia-a-dia, na sua organização, como classifica a acessibilidade da 

informação disponível? 

Má / Muito boa / Boa / Razoável 

 

A décima primeira pergunta (P11) não é passível de resposta múltipla. À questão 

levantada responderam todos os inquiridos (gráfico 22). 
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Gráfico 22 – Questionário UMAL-Expediente (Pergunta 11) 
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Nesta questão, pretendíamos saber como é que os inquiridos classificam a 

acessibilidade da informação disponível. 

Um em três respondeu má enquanto um em três responderam boa, e o restante 

respondeu razoável. Nenhum dos inquiridos respondeu muito boa. 

 
Tabela 30 – Questionário UMAL-Expediente (pergunta 11) 

 
 Frequência Frequência 

relativa 

Frequência 

absoluta 

Razoável 1 33,3 33,3 

Boa 1 33,3 66,6 

Muito boa 0 0 66,6 

Má 1 33,3 100 

Total 3 100  

 

 

P12 Na sua opinião, se toda a informação da organização estivesse centralizada, 

permitindo que o seu acesso fosse feito de forma simples, direta, e com garantia 

constante da sua atualidade, seria: 

Indiferente / Excelente / Muito bom / Bom 

 

A décima segunda pergunta (P12) não é passível de resposta múltipla. À questão 

levantada responderam todos os inquiridos (gráfico 23). 
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Gráfico 23 – Questionário UMAL-Expediente (Pergunta 12) 
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Nesta questão, pedia-se aos inquiridos para classificarem um sistema onde toda a 

informação estivesse centralizada, permitindo desta forma que o seu acesso fosse 

feito de forma simples, direta, e com a garantia constante da sua atualidade. 

Verificou-se que todos os inquiridos responderam muito bom. 

 
Tabela 31 – Questionário UMAL-Expediente (pergunta 12) 

 
 Frequência Frequência 

relativa 

Frequência 

absoluta 

Bom 0 0 0 

Muito bom 3 100 100 

Excelente 0 0 100 

Indiferente 0 0 100 

Total 3 100  

 

 

5.3.6 Resultado das respostas dadas às perguntas com resposta aberta para 

confirmação dos problemas encontrados – UMAL (Expediente) 

 

A primeira pergunta é de resposta aberta. À questão levantada responderam 

todos os inquiridos. 

Todos os inquiridos são do género feminino (o género não foi perguntado no 

questionário, mas sabemos por conhecimento pessoal), e todos estão no organismo 
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há mais de nove anos (esta pergunta também não foi feita no questionário, mas 

perguntamos oralmente aos inquiridos) (Tabela 32). 

 
Tabela 32 – Dados gerais dos inquiridos UMAL-Expediente 

 
Inquirido nº Permanência no GGF Género 

1 Mais de nove anos F 

2 Mais de nove anos F 

3 Mais de nove anos F 

 

 

Pergunta 1 Qual a função que desempenha no GGF? 

 
Tabela 33 – Questionário UMAL-Expediente (pergunta 1) 

 
Resposta Nº Resposta Obtida 

1 Assistente Técnico 
2 Assistente Técnico 
3 Assistente Técnico 

 

Apuramos que todos os inquiridos pertencem à carreira de Assistente Técnico. 

 

Pergunta 2 Relativamente às RFF, quais o(s) problema(s) que, no desempenho da 

sua função, sente ao nível da gestão da informação? 

 
Tabela 34 – Questionário UMAL-Expediente (pergunta 2) 

 
Resposta Nº Resposta obtida 

1 “Recebemos muitas RFF e tudo em papel. É difícil organizar 
tudo. Também e difícil conseguirmos as vezes encontrar 
algumas para consultar no meio de tanto papel. O programa para 
registar a sua entrada e muito confuso e nada fácil de utilizar.” 

2 “As RFF são muitas e todas em papel. É muito confuso 
conseguir organizar. A consulta também é complicada por serem 
muitas.” 

3 “Já estou habituada a receber as RFF. Mas é muito confuso 
separar e organizar tanto papel. Consultar quando é pedido 
também não é fácil. Era bom simplificar.” 
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O formato papel e o volume do mesmo11 foram situações referidas por todos os 

inquiridos. A ausência de uma Base de Dados capaz de fornecer informação 

atualizada a qualquer momento, foi outro aspeto igualmente referenciado por todos 

os inquiridos (Tabela 34). 

 

6. Conclusões 

6.1 Conclusões e Recomendações 

Há pouco mais de 50 anos apareceu o primeiro transístor, muitas vezes designado 

por “chip”, que acabou por revolucionar o nosso mundo. A sua constante evolução 

contribuiu de forma decisiva para o desenvolvimento da tecnologia. Hoje em dia, o 

crescimento da produtividade é determinado de forma significativa pelo investimento 

nas TIC.  

Surgidas no contexto da revolução informacional desenvolvida desde a segunda 

metade da década de 70, as tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) são as 

ferramentas chave da sociedade em que hoje vivemos. Graças às TIC, podemos hoje 

distinguir, processar e difundir a informação de maneira instantânea. 

 

O desafio que abraçamos com este trabalho de investigação, foi o de apontar e 

sugerir aspetos que devem ser observados pelo GGF para “adaptá-lo” aos modernos 

conceitos de gestão. Estamos convencidos que se trata de aspetos que podem 

contribuir em si mesmo para uma melhoria nos serviços prestados, nomeadamente 

pela sugestão de uma possível abordagem, relacionada com a utilização e impacto 

das TIC no ceio do GGF. Dentro desta temática, este trabalho tem como principal 

objetivo estudar o impacto das novas tecnologias no controlo da gestão das RFF do 

GGF, visando averiguar se: 

 

 Serão estes problemas das Requisições de Fundos de Funcionamento resolvidos 

através da implementação de um “ Sistema de Controlo de Gestão 

Automatizado“? 

 Será que um “Sistema de Controlo de Gestão automatizado” permite aumentar a 

consistência e a fiabilidade dos dados das RFF? 

                                                            
11 De acordo com o chefe de divisão da DOIE, cada requisição tem em média 6 folhas, pelo que: 1070 
(agrupamentos) X 6 (folhas p/RFF)  = 6.420 folhas MÊS ou sejam 13 resmas papel (500 folhas resma) ou 
77.040 folhas ANO ou sejam 154 resmas papel (500 folhas resma). 



“Um Sistema de Controlo de Gestão Automatizado como forma de obter maior qualidade, eficiência e 
eficácia na gestão dos recursos financeiros.” 

 Poderá uma solução de integração aumentar a desmaterialização (papel) 

traduzindo-se numa redução de custos? 

 Quais os fatores críticos de sucesso da utilização de um  ” Sistema de Controlo 

de Gestão automatizado” para as RFF? 

 

Na tentativa de responder às questões por nós formuladas no início do estudo, 

iremos tecer algumas conclusões baseadas principalmente nos resultados obtidos 

através das diversas fontes de informação (questionários, documentos, entrevistas). 

 

Serão estes problemas das Requisições de Fundos de Funcionamento 

resolvidos através da implementação de um “Sistema de Controlo de Gestão 

Automatizado”? 

Segundo Anthony e Govindarajan, um Sistema de Controlo de Gestão é o 

sistema utilizado pelos gestores para controlar as atividades numa organização 

(Anthony & Govindaranjan, 2007). 

 

A informação assume, hoje em dia, uma importância crescente. Ela torna-se 

fundamental na planificação de toda a atividade da organização. Na mesma medida 

em que cresce o volume da informação, cresce também a necessidade de a conseguir 

gerir e tratar, bem e depressa, pois quanto mais importante for determinada 

informação para as necessidades da organização, e quanto mais rápido for o acesso a 

ela, tanto mais a organização poderá atingir os seus objetivos. 

 

De acordo com os dados obtidos pelos questionários, é possível dizer que a 

organização tem vindo a verificar um substancial aumento do volume de informação 

a tratar diariamente. Verificamos também, com base na informação recolhida pelos 

mesmos, que as ferramentas informáticas existentes no organismo para o registo, 

tratamento e consulta da informação, são pouco eficazes. A dificuldade em aceder, 

ou encontrar a informação necessária em tempo oportuno é o exemplo da falta de 

soluções na organização. 

Na medida em que os problemas das RFF se prendem com o excesso de 

informação por um lado, e a falta de ferramentas - soluções informáticas - que 

permitam fazer a sua gestão de forma adequada por outro, parece-nos correto 

concluir que um sistema de controlo de gestão, cujo “core” assenta na informação, no 
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seu tratamento e correta disponibilidade da mesma, se apresenta como uma boa 

possível solução para este problema das RFF. 

 

Será que um “Sistema de Controlo de Gestão automatizado” permite 

aumentar a consistência e a fiabilidade dos dados das RFF? 

Um dos principais fatores que contribuem para as perdas de consistência e 

fiabilidade da informação é a intervenção humana. Efetivamente, o registo da 

informação, pela sua natureza repetitiva é um destes fatores. 

Ao longo deste trabalho, verificamos que o circuito do tratamento das RFF 

caracteriza-se pela imensa intervenção humana ao nível do registo de informação. 

Como pudemos apurar e descrever, o registo dessa informação é feito em mais do 

que uma BD, o que aumenta ainda mais as probabilidades de inconsistências dos 

dados tornando-os, como tal, pouco fiáveis. 

Um sistema de controlo de gestão automatizado, cujas especificações estejam de 

acordo com a solução possível por nós apresentada, eliminaria uma parte substancial 

da intervenção humana, promovendo sempre que possível a circulação da informação 

em formato digital. 

A receção dos dados das escolas feita atualmente em formato papel é um bom 

exemplo disso, na medida em que passaria a ser exclusivamente em formato digital. 

Os ganhos em termos de consistência e fiabilidade são, para nós, por demais 

evidentes. 

 

Poderá uma solução de integração aumentar a desmaterialização (papel) 

traduzindo-se numa redução de custos? 

Os avanços da eletrónica assim como das tecnologias de informação permitem 

que os antigos circuitos de papel se façam hoje através de processos informatizados e 

desmaterializados. 

 À integração das novas tecnologias, deve corresponder a reengenharia dos 

processos e dos procedimentos administrativos de forma a melhorar a troca de 

informação e promover a partilha de informação desmaterializada. 

A integração é a “palavra-chave”. No nosso caso, promover a integração das 

tecnologias da informação e da comunicação através de uma solução como a que nós 

“sugerimos”, como vimos, permite desmaterializar parte do circuito das RFF. 
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Essa desmaterialização, de acordo com o que apuramos principalmente com a 

entrevista ao responsável pela unidade orgânica à qual pertencem as RFF, permite 

uma redução de custos direta na ordem das 154 resmas de papel. Não contabilizamos 

ainda outros custos associados, como por exemplo os custos da impressão de todo 

este papel. 

Como nem toda a redução de custos se mede pelos “euros” que diretamente 

“metemos” ao bolso, neste trabalho abordamos a vertente do capital humano, para 

muitos a verdadeira mais-valia de uma organização. Com os inquéritos realizados, 

apuramos que as pessoas intervenientes no circuito das RFF gastam vários dias por 

mês no seu tratamento. Vimos que ninguém gasta menos do que cinco (5) dias por 

mês, chegando alguns a gastar mais de dez (10) dias por mês. Todos os inquiridos 

afirmaram ainda que de todas as operações que envolvem o tratamento das RFF, a 

separação e o registo são as que consomem mais tempo. Na medida em que se trata 

de operações totalmente automatizáveis pela possível solução que apresentamos, 

concluímos que se obteria um ganho substancial no tempo necessário para o 

tratamento das RFF, que poderia ser utilizada para requalificar estas pessoas em 

novas competências, conseguindo assim um importante ganho para o funcionário 

como para a organização. 

 

Quais os fatores críticos de sucesso da utilização de um “Sistema de 

Controlo de Gestão Automatizado” para as RFF? 

A introdução das TIC em qualquer organização tem sempre um impacto grande, 

na medida em que a confiança e aceitação das tecnologias são um fator fundamental 

determinante do seu sucesso ou insucesso numa organização. 

De acordo com os dados recolhidos através dos questionários, verificamos que 

todos os inquiridos se mostraram totalmente recetivos a uma solução de TIC para as 

RFF. Como tal, julgamos que os problemas de resistência à mudança que muitas 

vezes surgem e são determinantes para o insucesso de algumas soluções no âmbito 

das TIC, no nosso caso, não serão significativos. 

Assim, julgamos que os fatores críticos de sucesso poderão estar relacionados, 

não tanto com a “tecnologia” mas com a envolvência de todos nas iniciativas 

inerentes à implementação. Um bom processo de comunicação é fundamental. Tudo 

deve ser claro para todos os intervenientes, pois é extremamente importante que 

todos tenham a mesma visão sobre os objetivos e que todos se sintam envolvidos. É 
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importante que as expectativas de todos sejam consideradas e atingidas. O 

alinhamento com os objetivos ou estratégias das unidades da organização é 

fundamental, até porque o envolvimento tem de ser entre todos, principalmente das 

pessoas do topo da organização. 

  Depois, e como falamos de uma possível solução de TIC, julgamos ser 

extremamente importante que todos os intervenientes se sintam confortáveis com a 

solução. Assim, assumimos a formação no novo sistema como um fator crítico de 

sucesso. Quanto maior for o domínio do utilizador sobre a “ferramenta”, maior é 

também o interesse em fazer mais e melhor. 

 

Em jeito de conclusão, podemos dizer que encaramos o uso das TIC como uma 

mais-valia. No entanto, é preciso que este uso seja feito com conta, peso e medida. 

Com este estudo, concluímos que as TIC podem ter um papel importante no 

aumento da eficiência e eficácia das pessoas que intervêm no processo de tratamento 

das RFF, afetando portanto, de forma positiva, o desempenho da organização. E 

como falamos em gestão de recursos financeiros, concluímos que um Sistema de 

Controlo de Gestão Automatizado é uma das soluções possíveis para aumentar a 

qualidade, eficiência e eficácia na gestão destes recursos. 

No entanto, e como a implementação das TIC tem implicações em toda a 

organização, julgamos ser de extrema importância “preservar” o bem mais precioso 

de qualquer organização: as pessoas.  

Se durante anos as pessoas foram consideradas Recursos das Organizações, 

acreditamos que de futuro as Organizações serão recursos das pessoas, pois irão 

necessitar mais do que nunca da sua vasta experiência, conhecimento, capacidade de 

decisão e maturidade no seu planeamento estratégico. 
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6.2 Sugestão para Investigações Futuras 

O trabalho realizado apresenta algumas limitações fruto de alguns 

constrangimentos, e levantou um conjunto de questões que, pela sua pertinência, 

deveriam ser aprofundadas e eventualmente testadas. 

 

O tempo e a falta de experiência em trabalhos de investigação, foram talvez os 

maiores constrangimentos. 

Com este estudo, tentamos definir os requisitos para a implementação de uma 

solução integrada que responda às questões levantadas. Seria no entanto 

interessante, ver que ganho em qualidade, eficiência e eficácia na gestão dos 

recursos financeiros traria uma solução aplicacional que respeite estes requisitos. 
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Anexo I – Requisição de Fundos de Funcionamento 
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Anexo II – Fluxograma das RFF 
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Anexo III – Estrutura das Tabelas de acordo com o protocolo estabelecido com o II 
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Anexo IV – Estrutura das Tabelas das RFF 
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Anexo V – Livro Excel de registo dos FOFIs 

FOFI 111 
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FOFI 123 / FOFI 242 / FOFI 280 
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Anexo VI – Questionário para Validação da Proposta 

 

Este questionário enquadra-se num projeto de investigação, integrado no Mestrado 

em Administração Pública, do Instituto de Ciências Sociais e Políticas da 

Universidade Técnica de Lisboa.  

 

O propósito da investigação está dentro da temática “Um sistema de controlo de 

gestão automatizado como forma de obter maior qualidade, eficiência e eficácia na 

gestão dos recursos financeiros”. 

 

As respostas serão sempre tratadas com a maior confidencialidade. Uma vez que a 

sua opinião é fundamental, pedimos a máxima clareza e objetividade nas suas respostas, 

para que os resultados do estudo consigam reproduzir fielmente o que está a acontecer 

na sua organização.  

Agradeço desde já a colaboração prestada. 

 
Requisições Fundos Funcionamento (RFF) 

 

Na tentativa de contribuir para a reorientação das Tecnologias de Informação / 

Sistemas de Informação do GGF, foi elaborado um “estudo” ao circuito atual das RFF, 

seguindo-se uma descrição gráfica do circuito supra citado, e uma lista dos problemas 

detetados a ele associados.  

Este “estudo” originou uma lista de prováveis soluções para cada problema 

encontrado e, uma descrição gráfica da possível solução com o intuito de chegar a um 

resultado que permita também reduzir os custos do ME-GGF. 

 

A questão que se coloca neste questionário, com a experiência e conhecimento que 

tem da organização: 

 

Pergunta No âmbito das TIC, Concorda ou não com os problemas identificados no 

GGF e respetivas possíveis soluções apresentadas? 
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Circuito Atual 

 
Problemas Soluções 

1070 ficheiros Excel p/controlo da 
execução orçamental 

 

4 ficheiros Access (1 por divisão) 
para registo Guias receita 

 

16 ficheiros (4 por divisão) para 
criação dos ficheiros de pagamentos 

 

1 ficheiro Access (Interface) 

 

4 ficheiros (1 por divisão) p/ 
controlo da informação antes de 
passar para o interface 

 

4 ficheiros Access (1 por divisão) 
p/registo de entrada das RFF 

 

 

 

 

 

Data Warehouse 

 

SQL 

 

Alimentando uma ou mais 
aplicações ou interfaces tudo em 

ambiente WEB 
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1070 requisições em formato papel, 
mensalmente, com as respetivas 
guias de receita, e muitas vezes 
com balancetes, plano de aplicações 
de verbas e cópias de ofícios, que 
apesar de não fazerem parte das 
RFF as escolas teimam em enviar. 

Tudo isto dá em média12 6.420 
folhas mês ou 77.040 folhas ano. 

Substituição da RFF por uma única 
folha com os totais de cada FOFI 
ou implementar a assinatura 
digital13 que reduziria o papel a 
zero em virtude de tudo passar a 
circular em formato digital. 

Várias fontes de dados (ficheiros 
em access, excel, papel) 

 

Gestão da rede cada vez mais difícil 
e complexa 

 

Aumento gradual da desmotivação 
dos funcionários, responsável por 
perdas ao nível da eficiência e 
eficácia. 

Redução substancial do nº de 
ficheiros 

 

Simplificação da gestão e melhoria 
da performance da rede 

Mais tempo para aferir processos, 
fazendo assim mais e melhor. 

 

Circuito Proposto 

 
 

 

                                                            
12 De acordo com o chefe de divisão da DOIE, cada requisição tem em média 6 folhas, pelo que: 1070 
(agrupamentos) X 6 (folhas p/RFF)  = 6.420 folhas MÊS ou sejam 13 resmas papel (500 folhas resma) ou 
77.040 folhas ANO ou sejam 154 resmas papel (500 folhas resma). 
13 Os custos prendem-se com um leitor de cartões e o SW apropriado para a leitura do certificado. Hoje a 
maioria dos teclados já têm leitor de cartões incorporados e rondam os 20 ou 25 euros. O SW está 
disponível gratuitamente para download no site do cartão do cidadão. 
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 Concordo  Não Concordo 

 

Justificação 
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Anexo VII – Questionário DSOE 

 

Este questionário enquadra-se num projeto de investigação, integrado no Mestrado 

em Administração Pública, do Instituto de Ciências Sociais e Políticas da 

Universidade Técnica de Lisboa.  

 

O propósito da investigação está dentro da temática “Um sistema de controlo de 

gestão automatizado como forma de obter maior qualidade, eficiência e eficácia na 

gestão dos recursos financeiros”. 

 

As respostas serão sempre tratadas com a maior confidencialidade. Uma vez que a 

sua opinião é fundamental, pedimos a máxima clareza e objetividade nas suas respostas, 

para que os resultados do estudo consigam reproduzir fielmente o que está a acontecer 

na sua organização.  

Agradeço desde já a colaboração prestada. 

DSOE 

Requisições Fundos Funcionamento (RFF) 

 

P1 – Qual a função que desempenha no GGF? 

 

 

P2 – Relativamente às RFF, quais o(s) problema(s) que, no desempenho da sua função, 
sente ao nível da gestão da informação? 

 

 

 

P3 – Relativamente às RFF, das seguintes tarefas, indique qual ou quais as que executa 
normalmente? 
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 Separação Preparação 

 Registo / Lançamento Controlo 

 

P4 – Em média, quantos dias14 gasta por mês na realização das tarefas que referiu na 
pergunta anterior? 

 <= 5  > 5 e <= 10 

 > 10 e <= 15  > 15 

 

P5 – Ainda relativamente às tarefas da P3, em qual delas gasta mais tempo, e porquê?  

 

P6 – Na sua opinião, considera o processo de tratamento das RFF existente: 

 Prático  Eficaz 

 Eficiente  Nenhuma 

 

P7 – Sente necessidade de tornar todo o processo de tratamento das RFF mais simples e 
ao mesmo tempo mais eficiente e eficaz? 

 Sim  Não 

 

P8 – Como encararia se a receção das RFF passasse a ser feita em formato digital em 
vez do atual formato em papel? 

 Mal  Bem 

 Muito bem  Excelente 

 

P9 – Sente-se motivada para desempenhar outras atividades, para as quais até poderá 
estar mais vocacionada, dentro da sua unidade orgânica? 

                                                            
14 Neste caso, considera-se que um dia corresponde a 7 horas de trabalho. 
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 Sim  Não 

   

P10 – Como classifica a utilidade do computador como “instrumento” auxiliar nas 
tarefas diárias: 

 Útil  Muito útil 

 Quase indispensável  Pouco útil 

 

P11 – Com base na experiência adquirida ao longo dos anos, no desempenho das suas 
funções, considera importante proceder-se à desmaterialização das RFF, mesmo que 
parcialmente? 

 Sim  Não 

 

P12 – No dia-a-dia, na sua organização, como classifica a acessibilidade da informação 
disponível? 

 Razoável  Boa 

 Muito boa  Má 

 

P13 – Na sua opinião, se toda a informação da organização estivesse centralizada, 
permitindo que o seu acesso fosse feito de forma simples, direta, e com a garantia 
constante da sua atualidade, seria: 

 Bom  Muito bom 

 Excelente  Indiferente 

 

P14 – No desempenho normal das suas funções diárias, depara-se com informação que 
necessita mas que se encontra desatualizada ou incorreta? 

 Ocasionalmente  As vezes 

 Frequentemente  Nunca 

 
P15 – Ainda no desempenho diário das suas funções, no tratamento das RFF, para dar 
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resposta a uma escola, em tempo real, e da forma mais completa e correta possível, 
sente que as ferramentas (aplicações) de que dispõe são as mais adequadas?   

 Sim  Não 
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Anexo VIII – Questionário UMAL (Expediente) 

 

Este questionário enquadra-se num projeto de investigação, integrado no Mestrado 

em Administração Pública, do Instituto de Ciências Sociais e Políticas da 

Universidade Técnica de Lisboa.  

 

O propósito da investigação está dentro da temática “Um sistema de controlo de 

gestão automatizado como forma de obter maior qualidade, eficiência e eficácia na 

gestão dos recursos financeiros”. 

 

As respostas serão sempre tratadas com a maior confidencialidade. Uma vez que a 

sua opinião é fundamental, pedimos a máxima clareza e objetividade nas suas respostas, 

para que os resultados do estudo consigam reproduzir fielmente o que está a acontecer 

na sua organização.  

Agradeço desde já a colaboração prestada. 

Expediente 

Requisições Fundos Funcionamento 

 

P1 – Qual a função que desempenha no GGF? 

 

P2 – Relativamente às RFF, quais o(s) problema(s) que, no desempenho da sua função, 
sente ao nível da gestão da informação? 

 

 

P3 – Relativamente às RFF, das seguintes tarefas, indique qual ou quais as que executa 
normalmente? 

 Receção Registo 

 Separação Distribuição 
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P4 – Em média, quantas horas gasta por mês na realização das tarefas que referiu na 
pergunta anterior? 

 > 7  >= 7 e < 21 

 >= 21 e < 35  >= 35 

 

P5 – Na sua opinião, considera o processo de tratamento das RFF existente: 

 Prático  Eficaz 

 Eficiente  Nenhuma 

 

P6 – Sente necessidade de tornar todo o processo de tratamento das RFF mais simples e 
ao mesmo tempo mais eficiente e eficaz? 

 Sim  Não 

 

P7 – Como encararia se a receção das RFF passasse a ser feita em formato digital em 
vez do atual formato em papel? 

 Mal  Bem 

 Muito bem  Excelente 

 

P8 – Sente-se motivada para desempenhar outras atividades, para as quais até poderá 
estar mais vocacionada, dentro da sua unidade orgânica? 

 Sim  Não 

   

P9 – Como classifica a utilidade do computador como “instrumento” auxiliar nas tarefas 
diárias: 

 Útil  Muito útil 

 Quase indispensável  Pouco útil 

 

P10 – Com base na experiência adquirida ao longo dos anos, no desempenho das suas 
funções, considera importante proceder-se à desmaterialização das RFF? 
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 Sim  Não 

 

 

P11 – No dia-a-dia, na sua organização, como classifica a acessibilidade da informação 
disponível? 

 Razoável  Boa 

 Muito boa  Má 

 

P12 – Na sua opinião, se toda a informação da organização estivesse centralizada, 
permitindo que o seu acesso fosse feito de forma simples, direta, e com a garantia 
constante da sua atualidade; seria: 

 Bom  Muito bom 

 Excelente  Indiferente 

 

 


	Índice
	Índice de Figuras
	Índice de Gráficos
	Listagem de termos e abreviaturas
	Agradecimentos
	Resumo
	Abstract
	1.2 Questão de Investigação
	1.3 Objetivo da investigação
	1.4 Organização do trabalho

	Anexo II – Fluxograma das RFF
	Anexo III – Estrutura das Tabelas de acordo com o protocolo estabelecido com o II
	Anexo IV – Estrutura das Tabelas das RFF
	Anexo V – Livro Excel de registo dos FOFIs
	Anexo VI – Questionário para Validação da Proposta
	Anexo VII – Questionário DSOE
	Anexo VIII – Questionário UMAL (Expediente)

